แนวทางปฏิบัตสิ าหรับเจ้าหน้าที่
ด้านอุตสาหกรรมไม้

กรมป่าไม้ สานักการอนุญาต
ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
สิงหาคม พ.ศ. 2556

คานา
งานด้านอุตสาหกรรมไม้ เป็นงานที่กรมป่าไม้ให้บริการแก่ประชาชนและผู้ ประกอบการธุรกิจ
โดยมีพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กฎกระทรวง ข้อ กาหนด นโยบายของกรมป่า ไม้
ประกาศกรมป่าไม้ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สาหรับควบคุม กากับ และตรวจสอบการดาเนินงานของ
ผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของการอนุญาตให้ถูกต้อง
กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานที่กากับดูแลงานด้านนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ ให้
มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ จากไม้ได้ สูงสุด รวมถึงสามารถส่งออกเป็ นสินค้ าไปต่างประเทศได้
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการธุ ร กิจ อุตสาหกรรมไม้ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย
และข้อ ปฏิบัติต่าง ๆ ได้อ ย่างถูกต้ อ ง จึงจาเป็นที่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานด้านอุตสาหกรรมไม้ จะต้อ งมี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถให้คาแนะนาหรือ ให้คาปรึก ษาแก่ป ระชาชน ผู้ป ระกอบการธุร กิจ
อุตสาหกรรมไม้ได้เป็นอย่างดี
การจัดทาแนวทางปฏิบัติสาหรั บเจ้าหน้าที่ด้านอุตสาหกรรมไม้ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
สานักการอนุญาต กรมป่าไม้ ได้พยายามรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ
ที่ใช้ปฏิบัติงานอยู่ในปัจ จุบัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาหรือ ใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องต่อไป
กรมป่าไม้ห วังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ คู่มือ เล่มนี้จ ะเป็นประโยชน์อ ย่างยิ่งต่อ ผู้ป ฏิบัติง าน
เกี่ยวกับการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้

กรมป่าไม้
สิงหาคม 2556

โทร. 0 2579 4852
โทรสาร 0 2579 6533

สารบัญ
หน้า
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พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545
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เรื่อง การขอทราบความหมายและขอบเขตของคาว่า “นาติดตัวเข้ามาเพื่อใช้
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เรื่อ ง ซักซ้อ มความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบป้อ นโรงงานแปรรูปไม้
ทุกประเภท

162

- หนังสือประทับตรา กรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.2/14397 ลงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2548 ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา

163 - 166

- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.2/3237 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2549
เรื่อง การตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท
ที่ขออนุญาตตั้งใหม่และย้ายสถานที่ตั้ง

167

- หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1610.2/11295 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2549
เรื่อง การหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งโรงงานแปรรูปไม้

168 - 170

หน้า
- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.2/4226 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2550
เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้

171 - 172

- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.2/11503 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550
เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้

173

- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.4/7634 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552
เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541

174

- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.4/12301 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552
เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้

175

- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.4/14782 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2552
เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541

176

- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1610.5/14634 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2552
เรื่อง แนวทางปฏิบัติขั้นตอนการใช้คาสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

177 - 179

- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ ทส 1602.4/14845 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
เรื่อง การรายงานการอนุญาต หรือการต่ออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้
ทุกประเภท

180 - 182

- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.4/16696 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่าแห่งชาติ
(คปป.) ครั้งที่ 1/2552

183

- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.4/11557 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
เรื่อง การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท

184 - 186

******************

สรุปขั้นตอน
การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาดาเนินการ 40 วันทาการ
ขั้นตอนการขออนุญาต
ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ 1 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับเรื่องลงทะเบียนรับคาขอ
(กรณีเอกสารครบถ้วน)
กรมป่าไม้สง่ หนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(เพื่อทาการตรวจสอบคุณสมบัตผิ ู้ขออนุญาต)/
รอผลการพิจารณาจาก
- สานักงานตารวจแห่งชาติ (ผู้ขอฯต้องรับหนังสือ
ไปพิมพ์ลายนิว้ มือ)
- กรมบังคับคดี
- สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
(กรณีใช้เครื่องจักร ตั้งแต่ 5.00 แรงม้า)
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบสถานที่/ประมวลเรื่องเสนอตามลาดับชั้น
ผู้อานวยการสานักการอนุญาตพิจารณาลงนามอนุญาต
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)
อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ได้รับมอบหมายลงนามอนุญาต

ชาระเงินค่าธรรมเนียม/ออกใบอนุญาต

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ ประกอบด้วย

1. ใบรับคาขอ
2. คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
3. แผนที่สังเขปสถานที่ประกอบกิจการ
อาณาเขต และสถานที่ติดต่อข้างเคียง
4. แผนผังแสดงตาแหน่งเครื่องจักร
และบัญชีรายละเอียดเครื่องจักร
5. หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่
ประกอบกิจการ อาทิ สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้าน หรือสาเนาโฉนดที่ดิน
หรือสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอม
ให้ใช้สถานที่
6. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัว
ผู้ขออนุญาต
7. กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นาหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนเป็นนิติบคุ คล
มาประกอบการพิจารณา
8. หนังสืออนุญาตของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
(กรณีใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5.00 แรงม้า)
9. หนังสือมอบอานาจกรณีผู้ขอไม่ได้มา
ติดต่อด้วยตนเอง พร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวผู้รับมอบอานาจ

ผู้อานวยการสานักการอนุญาตลงนามในใบอนุญาต
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)
ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
สานักการอนุญาต กรมป่าไม้

สรุปขั้นตอน
การขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาดาเนินการ 16 วันทาการ
ขั้นตอนการขออนุญาต
ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ 1 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับเรือ่ งลงทะเบียนรับคาขอ
(กรณีเอกสารครบถ้วน)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่/ประมวลเรื่องเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ผู้อานวยการสานักการอนุญาตพิจารณาลงนาม
อนุญาต
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่ าไม้ )
ชาระเงินค่าธรรมเนียม/ออกใบอนุญาต
ผู้อานวยการสานักการอนุญาตลงนามในใบอนุญาต
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)
ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ ประกอบด้วย

1. ใบรับคาขอ
2. คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
3. แผนที่สังเขปสถานที่ประกอบกิจการ
อาณาเขต และสถานที่ติดต่อข้างเคียง
4. หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่
ประกอบกิจการ อาทิ สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้าน หรือสาเนาโฉนดที่ดิน
หรือสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอม
ให้ใช้สถานที่
5. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัว
ผู้ขออนุญาต
6. กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นาหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
นามาประกอบการพิจารณา
7. บัญชีรายการไม้แปรรูป (ถ้ามี)
พร้อมหลักฐานการได้มาโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย
8. หนังสือมอบอานาจกรณีผู้ขอไม่ได้มาติดต่อ
ด้วยตนเอง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ผู้รับมอบอานาจ

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
สานักการอนุญาต กรมป่าไม้

สรุปขั้นตอน
การขออนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาดาเนินการ 16 วันทาการ
ขั้นตอนการขออนุญาต
ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสาร/รับเรื่องลงทะเบียนรับคาขอ
(กรณีเอกสารครบถ้วน)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที/่ ประมวลเรือ่ งเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ผู้อานวยการสานักการอนุญาตพิจารณาลงนามอนุญาต
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)

ชาระเงินค่าธรรมเนียม/ออกใบอนุญาต
ผู้อานวยการสานักการอนุญาตลงนามในใบอนุญาต
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)
ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ ประกอบด้วย
1. ใบรับคาขอ
2. คาขอรับใบอนุญาตฯ ตามแบบท้าย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530)
3. แผนที่สังเขปสถานที่ประกอบกิจการ
อาณาเขต และสถานที่ติดต่อข้างเคียง
4. หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่
ประกอบกิจการ อาทิ สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้าน หรือสาเนาโฉนดที่ดิน
หรือสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอม
ให้ใช้สถานที่
5. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัว
ผู้ขออนุญาต
6. กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นาหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
นามาประกอบการพิจารณา
7. บัญชีรายการสิ่งประดิษฐ์ฯ (ถ้ามี)
พร้อมหลักฐานการได้มาโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย
8. หนังสือมอบอานาจกรณีผู้ขอไม่ได้มาติดต่อ
ด้วยตนเอง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ผู้รับมอบอานาจ

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
สานักการอนุญาต กรมป่าไม้

สรุปขั้นตอน
การขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรู ปไม้ฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาดาเนินการ 5 วันทาการ

ขั้นตอนการขออนุญาต
ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ 1 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสาร/รับเรื่องลงทะเบียนรับคาขอ
(กรณีเอกสารครบถ้วน)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี/บันทึกเสนอ

ผู้อานวยการสานักการอนุญาตพิจารณาลงนาม
อนุญาต
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่ าไม้ )

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ ประกอบด้วย
1. ใบอนุญาตฉบับจริง
2. ใบรับคาขอ
3. คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
4. บัญชีสถิติแสดงการดาเนินการในรอบปี
ที่ผ่านมา
5. สมุดบัญชีไม้ที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผ่านมา
6. ใบอนุญาต สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตร
ประจาตัวผู้ขออนุญาต
7. หนังสือมอบอานาจกรณีผู้ขอไม่ได้มาติดต่อ
ด้วยตนเอง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ผู้รับมอบอานาจ

ชาระเงินค่าธรรมเนียม/ออกใบอนุญาต
ผู้อานวยการสานักการอนุญาตลงนามในใบอนุญาต
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)
ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
สานักการอนุญาต กรมป่าไม้

สรุปขั้นตอน
การขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาดาเนินการ 5 วันทาการ
ขั้นตอนการขออนุญาต
ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ 1 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสาร/รับเรื่องลงทะเบียนรับคาขอ
(กรณีเอกสารครบถ้วน)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี/บันทึกเสนอ

ผู้อานวยการสานักการอนุญาตพิจารณาลงนาม
อนุญาต
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่ าไม้ )

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ ประกอบด้วย
1. ใบอนุญาตฉบับจริง
2. ใบรับคาขอ
3. คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
4. บัญชีสถิติแสดงการดาเนินการในรอบปี
ที่ผ่านมา
5. สมุดบัญชีไม้ที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผ่านมา
6. ใบอนุญาต สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตร
ประจาตัวผู้ขออนุญาต
7. หนังสือมอบอานาจกรณีผู้ขอไม่ได้มาติดต่อ
ด้วยตนเอง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ผู้รับมอบอานาจ

ชาระเงินค่าธรรมเนียม/ออกใบอนุญาต
ผู้อานวยการสานักการอนุญาตลงนามในใบอนุญาต
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)
ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
สานักการอนุญาต กรมป่าไม้

สรุปขั้นตอน
การขอต่ออายุใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาดาเนินการ 5 วันทาการ
ขั้นตอนการขออนุญาต
ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสาร/รับเรื่องลงทะเบียนรับคาขอ
(กรณีเอกสารครบถ้วน)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี/บันทึกเสนอ

ผู้อานวยการสานักการอนุญาตพิจารณาลงนาม
อนุญาต
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่ าไม้ )
ชาระเงินค่าธรรมเนียม/ออกใบอนุญาต

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ ประกอบด้วย
1. ใบอนุญาตฉบับจริง
2. ใบรับคาขอ
3. คาขอรับใบอนุญาต ตามแบบท้าย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530)
4. บัญชีสถิติแสดงการดาเนินการในรอบปี
ที่ผ่านมา
5. สมุดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯที่เกี่ยวข้องในรอบปี
ที่ผ่านมา
6. ใบอนุญาต สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตร
ประจาตัวผู้ขออนุญาต
7. หนังสือมอบอานาจกรณีผู้ขอไม่ได้มาติดต่อ
ด้วยตนเอง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ผู้รับมอบอานาจ

ผู้อานวยการสานักการอนุญาตลงนามในใบอนุญาต
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)
ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
สานักการอนุญาต กรมป่าไม้

สรุปขั้นตอน
การอนุญาตให้ประทับตราประจาต่อหนังสือกากับไม้แปรรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาดาเนินการ 10 นาที
ขั้นตอนการขออนุญาต
ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอประทับตราหนังสือกากับฯ
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสาร/รับเรื่องลงทะเบียนรับคาขอ
(กรณีเอกสารครบถ้วน)

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ ประกอบด้วย

1. คาขอประทับตราหนังสือกากับฯ
2. สาเนาใบอนุญาตฉบับปัจจุบัน
3. สมุดบัญชีไม้แปรรูปในรอบปีที่ผ่านมา
4. หนังสือกากับไม้แปรรูป ฉบับเดิม
(ถ้ามี)

เจ้าหน้าที่เสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาอนุญาต
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาตให้
ประทับตราประจาต่อ
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือกากับฯ
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)
ผู้ขออนุญาตรับหนังสือกากับฯ

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
สานักการอนุญาต กรมป่าไม้

สรุปขั้นตอน
การอนุญาตให้ประทับตราประจาต่อหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาดาเนินการ 10 นาที
ขั้นตอนการขออนุญาต
ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอประทับตราหนังสือกากับฯ
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสาร/รับเรื่องลงทะเบียนรับคาขอ
(กรณีเอกสารครบถ้วน)

เจ้าหน้าที่เสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาอนุญาต

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ ประกอบด้วย

1. คาขอประทับตราหนังสือกากับฯ
2. สาเนาใบอนุญาตฉบับปัจจุบัน
3. สมุดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ (บัญชีแบบ 2)
ในรอบปีทผี่ ่านมา
4. หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ฉบับเดิม
(ถ้ามี)

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาตให้
ประทับตราประจาต่อ
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือกากับฯ
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้)
ผู้ขออนุญาตรับหนังสือกากับฯ

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
สานักการอนุญาต กรมป่าไม้

สรุปขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ในส่วนภูมิภาค
ที่อานาจการอนุญาตเป็นของอธิบดีกรมป่าไม้
1. การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิน้ ไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึน้ โดยเฉพาะ
13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์
มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล ตามมติคณะรัฐมนตรี
ขั้นตอนการขออนุญาต

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ

ผู้ขอยื่นคาขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ และพ.ร.บ. โรงงานพร้อ มกัน
ณ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ประสานกับสานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
และอาเภอท้องที่
ร่วมกันตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ตรวจสอบสถานที่
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต
สาเนาเรื่องราวการพิจารณา
ส่งให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ตรวจสอบสถานที่
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

คณะกรรมการพิจาณาการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี
แจ้งผลการพิจารณา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

อนุญาต
-แจ้งผู้ขอทราบภายใน 15 วัน
-เก็บเงินค่าธรรมเนียม
-ออกใบอนุญาตภายใน 90 วัน

กรมป่าไม้

ไม่อนุญาต
-แจ้งผู้ขอทราบภายใน 15 วัน
-ผู้ขอยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน

1. ใบรับคาขอ
2. คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25
(พ.ศ. 2519)
3. แผนที่สังเขปสถานที่ประกอบกิจการ อาณาเขต
และสถานที่ติดต่อข้างเคียง
4. แผนผังแสดงตาแหน่งเครื่องจักรและบัญชีรายละเอียด
เครื่องจักร
5. หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบกิจการ
6. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวผู้ขออนุญาต
7. กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในการ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาประกอบการพิจารณา
8. หนังสืออนุญาตของกรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือแบบตรวจ 01 (กรณีใช้เครื่องจักรตัง้ แต่
5.00 แรงม้า)
9.ให้แจ้งแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ปริมาณการใช้/ปี
และการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมีเพียงพอหรือไม่
10.ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณสถานที่ขออนุญาตตั้งโรงงาน
โดยรอบทุกด้าน จานวน 5 ภาพ
11. หนังสือมอบอานาจกรณีผู้ขอไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้รับมอบอานาจ
12.แผนที่ มาตราส่วน 1:50,000 พร้อมลงตาแหน่งแสดง
บริเวณที่ขออนุญาตตั้งโรงงานฯ ให้ชัดเจน

การรายงานการอนุญาต
จังหวัดรายงานการอนุญาตส่งกรมป่าไม้ทราบ
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป พร้อมกับสาเนา
หลักฐานการอนุญาตทั้งหมดแจ้งให้สานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ทราบ

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต กรมป่าไม้

สรุปขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ในส่วนภูมิภาค
ที่อานาจการอนุญาตเป็นของอธิบดีกรมป่าไม้
2. การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
ขั้นตอนการขออนุญาต
ผู้ขอยื่นคาขอ

อาเภอท้องที่
ตรวจสอบเอกสารเบือ้ งต้น
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ตรวจสอบสถานที่
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ตรวจสอบสถานที่
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

กรมป่าไม้

อนุญาต
-แจ้งผู้ขอทราบภายใน 15 วัน
-เก็บเงินค่าธรรมเนียม
-ออกใบอนุญาตภายใน 90 วัน

ไม่อนุญาต
-แจ้งผู้ขอทราบภายใน 15 วัน
-ผู้ขอยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
1. ใบรับคาขอ
2. คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25
(พ.ศ. 2519)
3. แผนที่สังเขปสถานที่ประกอบกิจการ อาณาเขต
และสถานที่ติดต่อข้างเคียง
4. แผนผังแสดงตาแหน่งเครื่องจักร และบัญชีรายละเอียด
เครื่องจักร
5. หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบกิจการ
6. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวผูข้ ออนุญาต
7. กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นาหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาประกอบการพิจารณา
8. หนังสืออนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(กรณีใช้เครื่องจักรตัง้ แต่ 5.00 แรงม้า)
9. หนังสืออนุญาตของกรมโยธาธิการและผังเมือง
(กรณีใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5.00 แรงม้า)
10.ให้แจ้งแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ปริมาณการใช้/ปี
และการใช้วัตถุดิบในท้องถิน่ มีเพียงพอหรือไม่
11.ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณสถานที่ขออนุญาตตั้งโรงงาน
โดยรอบทุกด้าน จานวน 5 ภาพ
12. หนังสือมอบอานาจกรณีผขู้ อไม่ได้มาติดต่อ
ด้วยตนเอง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้รับมอบอานาจ
13. แผนที่ มาตราส่วน 1:50,000 พร้อมลงตาแหน่งแสดง
บริเวณที่ขออนุญาตตั้งโรงงานฯ ให้ชัดเจน

การรายงานการอนุญาต
จังหวัดรายงานการอนุญาตส่งกรมป่าไม้ทราบ
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป พร้อมกับสาเนา
หลักฐานการอนุญาตทั้งหมดแจ้งให้สานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ทราบ

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต กรมป่าไม้

สรุปขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ในส่วนภูมิภาค
ที่อานาจการอนุญาตเป็นของอธิบดีกรมป่าไม้
3. การอนุญาตย้ายโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
ขั้นตอนการขออนุญาต
ผู้ขอยื่นคาขอ

อาเภอท้องที่
ตรวจสอบเอกสารเบือ้ งต้น
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ตรวจสอบสถานที่
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ตรวจสอบสถานที่
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

กรมป่าไม้

อนุญาต
-แจ้งผู้ขอทราบภายใน 15 วัน
-เก็บเงินค่าธรรมเนียม
-ออกใบอนุญาตภายใน 90 วัน

ไม่อนุญาต
-แจ้งผู้ขอทราบภายใน 15 วัน
-ผู้ขอยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
1. ใบรับคาขอ
2. คาขอ1ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2519)
3. สาเนาใบอนุญาตฉบับปัจจุบัน
4. แผนที่สงั เขปสถานที่ประกอบกิจการอาณาเขต
และสถานที่ติดต่อข้างเคียง
5. แผนผังแสดงตาแหน่งเครื่องจักรและบัญชีรายละเอียด
เครื่องจักร
6. หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบกิจการ
7. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวผู้ขออนุญาต
8. กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นาหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาประกอบการพิจารณา
9. หนังสืออนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(กรณีใช้เครื่องจักรตัง้ แต่ 5.00 แรงม้า)
10. หนังสืออนุญาตของกรมโยธาธิการและผังเมือง
(กรณีใช้เครื่องจักรตัง้ แต่ 5.00 แรงม้า)
11.ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณสถานที่ขออนุญาตตั้งโรงงาน
โดยรอบทุกด้าน จานวน 5 ภาพ
12. หนังสือมอบอานาจกรณีผขู้ อไม่ได้มาติดต่อ
ด้วยตนเอง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้รับมอบอานาจ
13. แผนที่ มาตราส่วน 1:50,000 พร้อมลงตาแหน่งแสดง
บริเวณที่ขออนุญาตย้ายโรงงานฯ ให้ชดั เจน
การรายงานการอนุญาต
จังหวัดรายงานการอนุญาตส่งกรมป่าไม้ทราบ
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป พร้อมกับสาเนา
หลักฐานการอนุญาตทั้งหมดแจ้งให้สานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ทราบ

หมายเหตุ: เฉพาะภายในท้องที่จังหวัดไม่มีป่าไม้ให้จังหวัดพิจารณาอนุญาตย้ายสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจั กรทุกประเภท
ในเขตจังหวัดนั้นได้ ยกเว้นโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) และโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง ในกรณียา้ ยโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงเครื่องจักร หรือเพิ่ม ลด
เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ในการผลิต หรือเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบของโรงงาน
ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต กรมป่าไม้

สรุปขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ในส่วนภูมิภาค
ที่อานาจการอนุญาตเป็นของอธิบดีกรมป่าไม้
4. การอนุญาตปรับปรุงเครื่องจักร
ขั้นตอนการขออนุญาต
ผู้ขอยื่นคาขอ

อาเภอท้องที่
ตรวจสอบเอกสารเบือ้ งต้น
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ตรวจสอบสถานที่
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ตรวจสอบสถานที่
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
1. ใบรับคาขอ
2. คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
3. สาเนาใบอนุญาตฉบับปัจจุบัน
4. แผนผังแสดงตาแหน่งเครื่องจักร
และบัญชีรายละเอียดเครื่องจักร
5. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัว
ผู้ขออนุญาต
6. กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นาหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
มาประกอบการพิจารณา
7. ให้แจ้งแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ปริมาณ
การใช้/ปี และการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
มีเพียงพอหรือไม่
8. หนังสือมอบอานาจกรณีผู้ขอไม่ได้มา
ติดต่อด้วยตนเอง พร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวผู้รับมอบอานาจ

กรมป่าไม้

อนุญาต
-เก็บเงินค่าธรรมเนียม
-ขีดฆ่าแก้ไขกาลังแรงม้า
เครื่องจักร ในใบอนุญาต
ให้ตรงตามที่ได้รับอนุญาต

ไม่อนุญาต
-แจ้งผู้ขอทราบภายใน 15 วัน
-ผู้ขอยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน

การรายงานการอนุญาต
จังหวัดรายงานการอนุญาตส่งกรมป่าไม้ทราบ
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป พร้อมกับสาเนา
หลักฐานการอนุญาตทั้งหมดแจ้งให้สานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ทราบ

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต กรมป่าไม้

สรุปขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ในส่วนภูมิภาค
ที่อานาจการอนุญาตเป็นของอธิบดีกรมป่าไม้
5. การอนุญาตเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการผลิต การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบของโรงงาน

ขั้นตอนการขออนุญาต
ผู้ขอยื่นคาขอ

อาเภอท้องที่
ตรวจสอบเอกสารเบือ้ งต้น
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ตรวจสอบสถานที่
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ตรวจสอบสถานที่
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

กรมป่าไม้

อนุญาต
-ให้เพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์/วัตถุดิบ
ในใบอนุญาต (แล้วแต่กรณี)

ไม่อนุญาต
-แจ้งผู้ขอทราบภายใน 15 วัน
-ผู้ขอยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
1. ใบรับคาขอ
2. คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
3. สาเนาใบอนุญาตฉบับปัจจุบัน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัว
ผู้ขออนุญาต
5. กรณีเป็นนิตบิ ุคคล ให้นาหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
มาประกอบการพิจารณา
6. หนังสือชี้แจงเหตุผลในการขอเพิ่ม ลด
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการผลิต
(กรณีขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์)
7. หนังสือชี้แจงเหตุผลในการขอเพิ่ม ลด
เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ
(กรณีขอเพิ่ม ลด เปลีย่ นแปลงการใช้วตั ถุดิบ)
8. ให้แจ้งแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ปริมาณ
การใช้/ปี และการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
มีเพียงพอหรือไม่
9. หนังสือมอบอานาจกรณีผขู้ อไม่ได้มา
ติดต่อด้วยตนเอง พร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวผูร้ ับมอบอานาจ
การรายงานการอนุญาต
จังหวัดรายงานการอนุญาตส่งกรมป่าไม้ทราบ
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป พร้อมกับสาเนา
หลักฐานการอนุญาตทั้งหมดแจ้งให้สานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ทราบ
ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานัก การอนุญาต กรมป่าไม้

สรุปขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ในส่วนภูมิภาค
ที่อานาจการอนุญาตเป็นของอธิบดีกรมป่าไม้
6. การอนุญาตทาการแปรรูปไม้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขนึ้
ขั้นตอนการขออนุญาต
ผู้ขอยื่นคาขอ

อาเภอท้องที่
ตรวจสอบเอกสารเบือ้ งต้น
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ตรวจสอบสถานที่
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ตรวจสอบสถานที่
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

กรมป่าไม้

อนุญาต
-แจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้ขอรับอนุญาตทราบ
เป็นหนังสือ

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
1. ใบรับคาขอ
2. คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
3. สาเนาใบอนุญาตฉบับปัจจุบัน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัว
ผู้ขออนุญาต
5. กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นาหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
มาประกอบการพิจารณา
6. หนังสือชีแ้ จงกรรมวิธีที่ขอดาเนินการ
พร้อมเหตุผลความจาเป็น
7. หนังสือมอบอานาจกรณีผู้ขอไม่ได้มา
ติดต่อด้วยตนเอง พร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวผู้รับมอบอานาจ

การรายงานการอนุญาต
จังหวัดรายงานการอนุญาตส่งกรมป่าไม้ทราบ
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป พร้อมกับสาเนา
หลักฐานการอนุญาตทั้งหมดแจ้งให้สานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ทราบ

ไม่อนุญาต
-แจ้งผู้ขอทราบภายใน 15 วัน
-ผู้ขอยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน
ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต กรมป่าไม้

สรุปขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ในส่วนภูมิภาค
ที่อานาจการอนุญาตเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัด
1. การอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป และค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
ขั้นตอนการขออนุญาต
ผู้ขอยื่นคาขอ

อาเภอท้องที่
ตรวจสอบเอกสารเบือ้ งต้น
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ตรวจสอบสถานที่
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ตรวจสอบสถานที่
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ความเห็นควรอนุญาตหรือไม่อนุญาต

อนุญาต
-แจ้งผู้ขอทราบภายใน 15 วัน
-เก็บเงินค่าธรรมเนียม
-ออกใบอนุญาตภายใน 90 วัน

ไม่อนุญาต
-แจ้งผู้ขอทราบภายใน 15 วัน
-ผู้ขอยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน

การรายงานการอนุญาต
จังหวัด

รายงานการอนุญาต
ส่งกรมป่าไม้ทราบ ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป

สาเนาหลักฐานการอนุญาต
ทั้งหมดแจ้งให้สานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
1. ใบรับคาขอ
2. คาขอ
-ขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ใช้คาขอ 1
ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25
(พ.ศ. 2519)
-ขออนุญาตค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ ใช้คาขอ
รับใบอนุญาต ตามแบบท้ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530)
3. แผนที่สังเขปสถานที่ประกอบกิจการ
อาณาเขต และสถานที่ติดต่อข้างเคียง
4. หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่
ประกอบกิจการ อาทิ สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้าน หรือสาเนาโฉนดที่ดิน
หรือสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอม
ให้ใช้สถานที่
5. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัว
ผู้ขออนุญาต
6. กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นาหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
นามาประกอบการพิจารณา
7. บัญชีรายการไม้แปรรูป หรือบัญชีรายการ
สิ่งประดิษฐ์ฯ (ถ้ามี) พร้อมหลักฐานการได้มา
โดยถูกต้องตามกฎหมาย
8. หนังสือมอบอานาจกรณีผู้ขอไม่ได้มาติดต่อ
ด้วยตนเอง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ผู้รับมอบอานาจ

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต กรมป่าไม้

สรุปขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ในส่วนภูมิภาค
ที่อานาจการอนุญาตเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัด
2. การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม
การแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้า และการแปรรูปไม้ชั่วคราวมิใช่เพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร
ขั้นตอนการขออนุญาต
ผู้ขอยื่นคาขอ

อาเภอท้องที่
ตรวจสอบเอกสารเบือ้ งต้น
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ตรวจสอบสถานที่
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ตรวจสอบสถานที่
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ความเห็นควรอนุญาตหรือไม่อนุญาต

อนุญาต
-แจ้งผู้ขอทราบภายใน 15 วัน
-เก็บเงินค่าธรรมเนียม
-ออกใบอนุญาตภายใน 90 วัน

ไม่อนุญาต
-แจ้งผู้ขอทราบภายใน 15 วัน
-ผู้ขอยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน

การรายงานการอนุญาต
จังหวัด

รายงานการอนุญาต
ส่งกรมป่าไม้ทราบ ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป

สาเนาหลักฐานการอนุญาต
ทั้งหมดแจ้งให้สานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
1. ใบรับคาขอ
2. คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
3. แผนที่สังเขปสถานที่ประกอบกิจการ
อาณาเขต และสถานที่ติดต่อข้างเคียง
4. หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่
ประกอบกิจการ อาทิ สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้าน หรือสาเนาโฉนดที่ดิน
หรือสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอม
ให้ใช้สถานที่
5. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัว
ผู้ขออนุญาต
6. กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นาหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
มาประกอบการพิจารณา
7. หนังสือมอบอานาจกรณีผู้ขอไม่ได้มา
ติดต่อด้วยตนเอง พร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวผู้รับมอบอานาจ
8. การขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน
(โรงเลื่อยมือ) อนุญาตได้เฉพาะโรงงานที่
ใช้ไม้จากสวนป่าหรือไม้ที่ปลูกขึน้ ทุกชนิด
9. การขออนุญาตทาการแปรรูปไม้ชั่วคราว
ให้ยื่นบัญชีรายการไม้และหลักฐาน
การได้มาประกอบการขออนุญาตด้วย
การอนุญาตพิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็น
เป็นครั้งคราว ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต กรมป่าไม้

สรุปขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ในส่วนภูมิภาค
ที่อานาจการอนุญาตเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัด
3. การอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ทุกประเภท โรงค้าไม้แปรรูป
และค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ วยไม้หวงห้าม
ขั้นตอนการขออนุญาต
ผู้ขอยื่นคาขอ

อาเภอท้องที่
ตรวจสอบเอกสารเบือ้ งต้น
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ตรวจสอบสถานที่
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ตรวจสอบสถานที่
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ความเห็นควรอนุญาตหรือไม่อนุญาต

อนุญาต
-แจ้งผู้ขอทราบภายใน 15 วัน
-เก็บเงินค่าธรรมเนียม
-ออกใบอนุญาตภายใน 90 วัน

ไม่อนุญาต
-แจ้งผู้ขอทราบภายใน 15 วัน
-ผู้ขอยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
1. ใบรับคาขอ
2. ใบอนุญาตฉบับจริง
3. คาขอ
-ใบอนุญาตตั้งโรงงานฯ และโรงค้าไม้แปรรูป
ใช้คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
-ใบอนุญาตค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ ใช้คาขอ
รับใบอนุญาต ตามแบบท้ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530)
4. บัญชีสถิติแสดงการดาเนินการในรอบปี
ที่ผ่านมา
5. สมุดบัญชีไม้หรือสมุดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ
ที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผ่านมา
6. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัว
ผู้ขออนุญาต
7. หนังสือมอบอานาจกรณีผู้ขอไม่ได้มาติดต่อ
ด้วยตนเอง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ผู้รับมอบอานาจ

การรายงานการอนุญาต
จังหวัด

รายงานการต่ออายุใบอนุญาต
ส่งกรมป่าไม้ทราบ ภายในวันที่
15 ของเดือนถัดไป

สาเนาหลักฐานการอนุญาต
ทั้งหมดแจ้งให้สานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต กรมป่าไม้

สรุปขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ในส่วนภูมิภาค
ที่อานาจการอนุญาตเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัด
4. การรับโอน การแก้ไขอาณาเขตและสาระสาคัญในการอนุญาต
ขั้นตอนการขออนุญาต
ผู้ขอยื่นคาขอ

อาเภอท้องที่
ตรวจสอบเอกสารเบือ้ งต้น
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ตรวจสอบสถานที่
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ตรวจสอบสถานที่
ให้ความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ความเห็นควรอนุญาตหรือไม่อนุญาต

อนุญาต
-แจ้งผู้ขอทราบภายใน 15 วัน
-เก็บเงินค่าธรรมเนียม
-ออกใบอนุญาตภายใน 90 วัน

ไม่อนุญาต
-แจ้งผู้ขอทราบภายใน 15 วัน
-ผู้ขอยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน

การรายงานการอนุญาต
จังหวัด

รายงานการต่ออายุใบอนุญาต
ส่งกรมป่าไม้ทราบ ภายในวันที่
15 ของเดือนถัดไป

สาเนาหลักฐานการอนุญาต
ทั้งหมดแจ้งให้สานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
1. ใบรับคาขอ
2. ใบอนุญาตฉบับ จริง
3. คาขอ
-ใบอนุญาตตั้งโรงงานฯ โรงค้าไม้แปรรูป ใช้คาขอ 1
ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
-ใบอนุญาตค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ ใช้คาขอรับใบอนุญาต
ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวผู้ขออนุญาต
5. กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นาหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาประกอบการพิจารณา
6. หนังสือมอบอานาจกรณีผขู้ อไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้รับมอบอานาจ
การรับโอน แนบหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
1. หลักฐานการได้สิทธิในกิจการที่ขอรับโอน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวของผู้โอน
และผู้รับโอน
3. หนังสือชีแ้ จงเหตุผลการโอนของผู้โอนและผู้รับโอน
กรณีผรู้ ับอนุญาตตายให้แนบสาเนาใบมรณะบัตรของผู้รับ
อนุญาตเดิมและคาสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก หรือหนังสือ
ยินยอมของทายาททุกคนในกองมรดกเพิ่มเติม
การแก้ไขอาณาเขต แนบหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
1. แผนผังแสดงสถานที่ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตเดิม
และแสดงส่วนที่ขอขยายหรือลด
2. ในกรณีขอขยายอาณาเขต ให้นาหลักฐานแสดงสิทธิ
การใช้สถานที่ส่ว นที่ขอขยายด้ว ย
การแก้ไขสาระสาคัญในใบอนุญาต แนบหลักฐานเพิ่มเติม
ดังนี้
1. การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ให้นาสาเนาหลักฐาน
การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ประกอบการพิจารณาด้วย
2. การเปลี่ยนหุ้นส่วนผู้ จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ให้แนบหนัง สือรับรองของสานักงานหุ้นส่วนบริษัท
ฉบับใหม่ และสาเนารายงานการประชุมบริษัท
3. การแก้ไขภูมิลาเนา หรือสถานที่ประกอบการ ให้แนบ
สาเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานการแก้ไขของ
นายทะเบียนท้องที่ หรือหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ท้องที่ปกครอง

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สานักการอนุญาต กรมป่าไม้

ความผิดและบทลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ที่เกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรมไม้

บทบัญญัติในกฎหมาย
1. ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้
ห้าม
1.1 มิให้ผู้ใดทาการแปรรูปไม้
เว้นแต่กรณีที่ได้รับยกเว้น
ตามมาตรา 50
1.2 ตั้งโรงงานแปรรูปไม้
1.3 ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป
1.4 มีไม้สักแปรรูป ไม่ว่าจานวน
เท่าใด อยู่ในครอบครอง
1.5 มีไม้แปรรูปชนิดอื่นอยู่ใน
ครอบครองเกิน 0.20
ลูกบาศก์เมตร (มาตรา 48
แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 19
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518)

เหตุแห่งความผิด

1.1 ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา 45
1.2 ได้รับอนุญาต แต่ไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
หรือข้อกาหนดฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532)
1.3 มีไม้ท่อนซุงที่มิชอบด้วยกฎหมาย
จมอยู่ในน้าลาคลองภายในรัศมี
ห้าสิบเมตร ให้สันนิษฐานว่าอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับอนุญาตที่
ตั้งโรงงานแปรรูปไม้อยู่ในบริเวณนั้น
ทั้งนี้ ให้รวมถึงไม้ที่นาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรด้วย
1.4 ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้
ต้องรับผิดชอบการดาเนินงานเกี่ยวกับ
การแปรรูปไม้ที่ตนได้รับอนุญาต
(มาตรา 49 ทวิ)

บทลงโทษ

1.1 มาตรา 73 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เ กินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าเป็นการกระทาผิดเกี่ยวกับไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้าม
ประเภท ข. หรือไม้อื่น เป็นต้น เป็นท่อน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน 20 ต้น หรือท่อน หรือรวมปริมาตร
เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือเป็นไม้แปรรูป ปริมาตรรวมเกิน
สองลูกบาศก์เ มตร จาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถงึ ยี่สิบปี และปรับตั้งแต่
ห้าพันบาทถึงสองแสนบาท
1.2 มาตรา 73 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 8 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2522
ทาผิดข้อกาหนด กฎกระทรวง ที่รัฐให้ปฏิบัติเพิ่มเติม ตามมาตรา 58
จาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท
1.3 มาตรา 74 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 9 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522
ไม้ที่ได้มาหรือมีไว้ในครอบครองเนื่องจากการกระทาผิด ให้ริบเสีย
ทั้งสิน้
1.4 มาตรา 74 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 18 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503
บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือ
เครื่องจักรใด ๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทาผิดหรือใช้เป็นอุปกรณ์
ให้ได้รับผลในการทา ตามมาตรา 48 ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมี
ผู้ถูกลงโทษตามคาพิพากษาหรือไม่
1.5 มาตรา 59 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 7 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 116 (พ.ศ. 2515) เมื่อตรวจพบการกระทาผิดในกิจการ
อุตสาหกรรมไม้ตามที่ได้รับอนุญาต พนั กงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
สั่งพักใช้ใบอนุญาต มีกาหนดไม่เกิน 120 วัน หรือถ้ามีการฟ้องร้อง
ต่อศาล จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตจนกว่าจะมีคาพิพากษาถึงที่สุดก็ได้

บทบัญญัติในกฎหมาย
2. ผู้รับอนุญาตตามความในหมวดที่ 4
ว่าด้ว ยการควบคุมการแปรรูปไม้
จะมีไม้ไว้ในครอบครองในสถานที่
ที่ได้รับอนุญาตของตนได้แต่เฉพาะไม้
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1 ไม้ที่ได้ชาระค่าภาคหลวงและ
ค่าบารุงป่า โดยมีหนังสือ
อนุญาตของอธิบดีกรมป่าไม้
และมีรอยตราอนุญาตประทับ
ไว้แล้ว
2.2 ไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ทาได้
โดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง
และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ประทับตราแสดงว่าเป็นไม้
ที่ทาได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าภาคหลวงแล้ว
2.3 ไม้ที่ได้รับซื้อจากทางราชการ
ป่าไม้ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้ประทับตรารัฐบาลขาย
ไว้แล้ว
2.4 ไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาต
ตามความในหมวดนี้ และมี
มีหนังสือกากับ ไม้แปรรูปของ
ผู้รับอนุญาต หรือใบเบิกทาง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่กากับไว้
หลักฐาน
2.5 ไม้ที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร
และมีใบเบิกทาง ตามมาตรา 38 (3)
กากับ (มาตรา 51 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยมาตรา 20 (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2518)

เหตุแห่ งความผิด
ผู้รับอนุญาตตามความในหมวดที่ 4
การควบคุมการแปรรูปไม้ มีไม้อยู่ใน
ครอบครองนอกเหนือจากไม้ที่กาหนด
ตามมาตรา 51

บทลงโทษ

3. ห้ามมิให้ผรู้ ับอนุญาตทาการแปรรูปไม้
ในเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึง
พระอาทิตย์ขนึ้ (มาตรา 52)

ทาการแปรรูปไม้ระหว่างพระอาทิตย์ตก 3.1 มาตรา 72 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 6 (ฉบับที่ 6)
ถึงพระอาทิตย์ขึน้ โดยมิได้รับอนุญาต
พ.ศ.2522 จาคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
จากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือ
หรือทั้งจาทั้ งปรับ
3.2 มาตรา 59 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 7 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 116 พ.ศ.2515 (รายละเอียดตามข้อ 1.5)

2.1 มาตรา 72 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 7 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2522 จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เ กินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าเป็นไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือไม้อื่น
เป็นต้น เป็นท่อน อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน
ห้า ต้น หรือ ท่อ น หรือ รวมปริมาตรไม้ที่ครอบครองเกิน
หนึ่ง ลูกบาศก์เ มตร หรือ ไม้แ ปรรูป แล้วรวมปริมาตรไม้
เกินหนึ่งลูกบาศก์เ มตร มีโทษจาคุกตั้งแต่สองปีถงึ สิบห้าปี
และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
2.2 มาตรา 59 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 7 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ
(ฉบับที่ 116) พ.ศ. 2515 รายละเอียดตามข้อ 1.4
2.3 มาตรา 74 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 9 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522
(รายละเอียดตามข้อ 1.3)
2.4 ตามมาตรา 74 ทวิ (รายละเอียดตามข้อ 1.4) แก้ไขเพิ่มเติม
โดยมาตรา 8 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503

บทบัญญัติในกฎหมาย
4. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจตรวจสอบ
การแปรรูปไม้และกิจการของผู้รับอนุญาต
ผู้รับอนุญาตต้องอานวยความสะดวก
และตอบข้อซักถามแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
(มาตรา 53)

เหตุแห่ งความผิด
ผู้รับ อนุญาตไม่ยินยอมให้เ จ้า หน้า ที่
เข้าทาการตรวจสอบการแปรรูปไม้ หรือ
ไม่ยอมตอบข้อซักถามใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
กิจการ

บทลงโทษ
4.1 มาตรา 71 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2522 จาคุกไม่เกิน 1 ปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
4.2 มาตรา 59 (รายละเอียดตามข้อ 1.5)

5. ในเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ฯ ห้ามมิให้
ผู้ใดค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทาด้ว ยไม้หวงห้าม เกินกว่าขนาดหรือ
ปริมาณที่รัฐมนตรีฯ กาหนด

5.1 ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
5.2 ได้รับอนุญาต แต่ปฏิบัติผดิ กฎกระทรวง
ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2518) หรือข้อกาหนด
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2526) มาตรา 53 ตรี
มาตรา 53 จัตวา แก้ไขเพิ่มเติมโดย
มาตรา 21 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518

5.1 มาตรา 73 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 8 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2522 (รายละเอียดตามข้อ 1.2)
5.2 มาตรา 59 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 แห่งประกาศ
คณะปฏิวั ติ (ฉบับที่ 116) พ.ศ.2515 (รายละเอียด
ตามข้อ 1.4)
5.3 มาตรา 74 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 9 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2522 สิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ได้มาโดยกระทาผิด
ให้ริบเสียทั้งสิน้
5.4 มาตรา 59 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 7 แห่งประกาศ
คณะปฏิวั ติ (ฉบับที่ 116) พ.ศ.2515

6. ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธี การ และเงื่อ นไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง และในกรณีเฉพาะเรื่องที่
รัฐมนตรีฯ ได้กาหนดให้ผรู้ ับอนุญาต
ปฏิบัติเพิ่มเติม (มาตรา 58)

ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม

6.1 มาตรา 73 ทวิ (รายละเอียดตามข้อ 1.2)
6.2 มาตรา 59 (รายละเอียดตามข้อ 1.5)

7. มีไม้หวงห้ามที่ยังมิได้แปรรูปอยู่ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 69 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยมาตรา 3 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525)

มีไม้หวงห้ามยังมิได้แปรรูปที่ยังไม่ได้
รับอนุญาตอยู่ในครอบครอง

7.1 มาตรา 69 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2525 จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าเป็นการกระทาผิดเกี่ยวกับไม้สัก ไม้ยาง ไม้หวงห้าม
ประเภท ข. หรือไม้อื่น เป็นต้น เป็นท่อน อย่างเดียวหรือ
สองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตร
เกินสีล่ ูกบาศก์เ มตร จาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถงึ ยี่สิบปี และปรับ
ตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงถึงสองแสนบาท
ถ้าไม้นั้นอยู่ในโรงงาน ต้องพักใช้ใบอนุญาตตาม
มาตรา 59 ด้วย

8. ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือ
โรงค้าไม้แปรรูป ต้องออกหนังสือกากับ
ไม้แปรรูปนาเคลื่อนที่ และต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมป่าไม้กาหนด
(มาตรา 39 ทวิ) แก้ไขเพิ่มเติมโดย
มาตรา 8 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503

ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือตั้ง
โรงค้าไม้แปรรูป ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

8.1 มาตรา 71 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2522 (รายละเอียดตามข้อ 4.1)
8.2 มาตรา 59 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 7 แห่งประกาศ
คณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 116) พ.ศ. 2515 (รายละเอียด
ตามข้อ 1.5)

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 ผู้ใดประสงค์จะทาการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป หรือมีไม้แปรรูป
ไว้ในครอบครอง ให้ยื่นคาขอตามแบบคาขอ 1 ท้ายกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้
(1) สาหรับท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมป่าไม้
(2) สาหรับท้องที่จังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่อาเภอ หรือกิ่งอาเภอ
ที่ประสงค์จะขออนุญาตทาการนั้น
ข้อ 3 เมื่อได้รับคาขอตามข้อ 2 แล้ว สาหรับในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้อ ธิบดีกรมป่าไม้
หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีกรมป่า ไม้ม อบหมายเป็น ผู้พิจ ารณาสั่ง สาหรับ ท้อ งที่จ ัง หวัด อื่น
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้พิจ ารณาสั่ ง เว้นแต่กรณีการขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูป ไม้
โดยใช้เครื่องจักร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเรื่องราวคาขอและความเห็นไปยังอธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณาสั่ง
ข้อ 4 ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน
ใบอนุญาตทาการแปรรูปไม้เพื่อการค้า ใบอนุญาตทาการแปรรูปไม้มิใช่เพื่อการค้า ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป
และใบอนุญาตมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง ให้ใช้แบบอนุญาต 1 แบบอนุญ าต 2 แบบอนุญ าต 3
แบบอนุญาต 4 แบบอนุญาต 5 และแบบอนุญาต 6 ท้ายกฎกระทรวงนี้แล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ผู้ใดได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือได้รับอนุญาตให้ทาการแปรรูปไม้เพื่อการค้า
ถ้าผู้นั้นทาการค้าไม้แปรรูปในบริเวณเดียวกันกับที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือในบริเวณเดียวกันกับที่ทาการ
แปรรูปไม้เพื่อการค้า ไม่ต้องมีใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปอีก
ข้อ 6 ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือผู้รับอนุญาตทาการแปรรูปไม้เพื่อการค้า ต้องทา
บัญชีไม้ที่ยังมิได้แปรรูป ตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้กาหนด บัญชีนีใ้ ห้รักษาไว้ ณ โรงงานแปรรูปไม้ หรือ
ที่ทาการแปรรูปไม้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ และผู้รับอนุญาตต้อ งลงรายการ
ให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงอยู่เสมอ

ข้อ 7 ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ผู้รับอนุญาตทาการแปรรูปไม้เพื่อการค้า หรือผู้รับอนุญาต
ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ต้องทาบัญชีไม้แปรรูปแสดงการได้มาและการจาหน่ายไม้ไป ตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้
กาหนด บัญชีนีใ้ ห้รักษาไว้ ณ โรงงานแปรรูปไม้ที่ทาการแปรรูปไม้ หรือ โรงค้าไม้แปรรูปแล้วแต่กรณี
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ และผู้รับอนุญาตต้องลงรายการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงอยู่เสมอ
ข้อ 8 เมื่อจาหน่ายหรือนาไม้แปรรูปเคลื่อนที่ไปจากโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แ ปรรูป
ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปต้อ งออกหนังสือ กากับไม้แปรรูป
ตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้กาหนด
มอบให้แก่ผู้รับโอนหรือผู้นาเคลื่อนที่ซึ่งไม้นั้นทุกคราวไป และให้ผู้รับอนุญาตนั้นมีสาเนา
หรือคู่ฉีกหนังสือกากับไม้แปรรูปนั้นไว้ ณ โรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูปแล้วแต่กรณี เพื่อ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
อ. จันทรสถิตย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 ตรี และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 และมาตรา 75 แห่ง
พระราชบั ญญั ติป่ าไม้ พุ ทธศั กราช 2484 รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่
ทาด้วยไม้หวงห้าม
ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ที่มีชนิดไม้ ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรีกาหนด ให้ยื่นคาขอ
ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ สาหรับในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองคุ้มครอง
กรมป่าไม้ สาหรับจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้อ งที่อาเภอ หรือ กิ่งอาเภอที่ประสงค์
ขออนุญาตทาการนั้น
ในกรณีที่ผู้ข อรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ค้าหรือ มีไว้ในครอบครองเพื่อ การค้า
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้ามในสถานที่เดียวกัน หรืออยู่ในบริเวณ
เดียวกัน ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตค้าสาหรับที่นั้นเพียงฉบับเดียว
ข้อ 3 เมื่อได้รับคาขอตามข้อ 2 แล้ว สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมป่าไม้ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาต สาหรับจังหวัดอื่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 4 ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ค้า หรือสถานที่ครอบครอง
เพื่อการค้า แล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทาบัญชีรับและจาหน่าย หรือนาเคลื่อนที่ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ที่ได้นาเข้าและจาหน่ายออกหรือ นาเคลื่อ นที่ และบัญชีสถิติ
ตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้กาหนด

บัญชีตามวรรคหนึ่งให้เก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ค้า หรือสถานที่ครอบครองเพื่อ การค้า
ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่วันรับและจาหน่าย หรือนาเคลื่อนที่จาก
สถานที่ค้า หรือสถานที่ครอบครองเพื่อการค้า แล้วแต่กรณี เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้
ข้อ 6 เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้จาหน่ายหรือนาเคลื่อนที่ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ไปจากสถานที่ค้าหรือสถานที่ครอบครองเพื่อการค้า ผู้รับใบอนุญาตต้องออกหนังสือ
กากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ดังกล่าว มอบให้แก่ผู้รับโอนหรือผู้นาเคลื่อนที่
ทุกคราว และให้เก็บสาเนาหรือคู่ฉบับของหนังสือกากับนั้นไว้ ณ สถานที่ค้า หรือสถานที่ครอบครอง
เพื่อการค้า แล้วแต่กรณี เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับบัญชีได้
หนังสือกากับตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกาหนด
ข้อ 7 ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ที่ได้ออกให้แล้วตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ป่า
ไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือ สิ่งอื่น
ใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้น
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)

ข้อกาหนด
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2525)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ว่าด้วยการควบคุมการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
เพื่อทาการแปรรูปไม้ยางพารา
โดยที่ปัจจุบันทางราชการได้อนุญาตให้บุคคลตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่ อทาการ
แปรรูปไม้ยางพารา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 48 และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออก
ข้อกาหนดให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทาการแปรรูปไม้ยางพารา ถือปฏิบัติ
เพิ่มเติมไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อกาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ผู้รับอนุญาตต้องก่อสร้างโรงงานภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต และต้องก่อสร้าง
โรงงานพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องจักรกลให้แล้วเสร็จ และดาเนินการแปรรูปไม้ได้ภายในกาหนดสองปี นับแต่
วันที่รับอนุญาต เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้เห็นสมควรให้ยืดเวลาต่อไปอีกได้ แต่ไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน หากก่อสร้างไม่แล้วเสร็จให้งดต่ออายุใบอนุญาต
ในกรณีโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ที่เคยเปิดดาเนินการแล้ว ผู้รับโอนต้องดาเนินการ
แปรรูปไม้ภายในกาหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ผู้รับโอนได้รับอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัยซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้
เห็นสมควรอนุญาตให้ยืดเวลาต่อไปอีกได้ แต่ไม่เกินหกสิบวัน หากยังไม่ทาการแปรรู ปไม้ให้งดต่อ อายุ
ใบอนุญาต
ข้อ 3 ผู้รับอนุญาตต้องใช้
(1) เลื่อยวงเดือนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลื่อยไม่เกิน 48 นิ้ว หรือ
(2) เลื่อยสายพานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของมูเล่ (วงเหวี่ยง) ไม่เกิน 4 ฟุต หรือ
(3) เครื่องเลื่อยหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น
(4) เครื่องจักรกลต้นกาลังให้ใช้ได้ไม่เกินตามกาลังแรงม้าที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
ข้อ 4 ผู้รับอนุญาตจะต้องนาไม้ยางพาราเพียงชนิดเดียวเข้ามาทาการแปรรูปในโรงงานหรือ
ตัวอาคารโรงงาน
ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตนาไม้แปรรูปหรือไม้ซุงท่อนชนิดอื่นที่มิใช่ไม้ยางพาราเข้ามาในเขตโรงงาน
หรือตัวอาคารโรงงานเพื่อการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
เสียก่อน

ข้อ 6 ห้ามมิให้เพิ่มจานวนเครื่องเลื่อย หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องเลื่อย หรือเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องใช้สาหรับไม้แปรรูป หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรกลต้นกาลังให้มีกาลังแรงม้าสูงขึน้ ผิดไปจากหลักฐาน
ในการอนุญาต หรือติดตั้งเครื่องจักรกลต้นกาลังขึน้ ใหม่ แทนเครื่องจักรกลต้นกาลังเดิมหรือติดตั้งเครื่องจักรกล
ต้นกาลังเพิ่มขึน้ ใหม่ และใช้ฉุดเครื่องใช้เลื่อยหรือฉุดเครื่องใช้สาหรับแปรรูปไม้โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน
ข้อ 7 ผู้รับอนุญาตต้องทาหลักเขตถาวรแสดงบริเวณเขตที่ตั้งโรงงานตามที่ระบุในใบอนุญาต
ให้ชัดเจน และปิดแผนที่แสดงบริเวณเขตที่ตั้งโรงงานไว้เป็นหลักฐาน ณ ที่โรงงานตามที่ ได้รับอนุญาต
ข้อ 8 ผู้รับอนุญาตต้องควบคุมดูแลการดาเนินกิจการโรงงานแปรรูปไม้ให้ถูกต้องตามเงื่อนไข
แห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หากผู้รับอนุญาตไม่อาจอยู่ดูแลกิจการด้วยตนเองได้ต้องจัดให้มี
ผู้แทนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สามารถอานวยความสะดวกและตอบคาถามแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ 9 ผู้รับอนุญาตต้องทาบัญชีประจาโรงงานแปรรูปไม้และต้องออกหนังสือกากับไม้แปรรูป
ให้ถูกต้องตรงความเป็นจริงทุกครั้งที่มีการนาไม้แปรรูปเคลื่อนที่ออกไปจากโรงงาน
ให้ไว้ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2525
(ลงนาม)

ชวน หลีกภัย
(นายชวน หลีกภัย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 78 วันที่ 8 มิถุนายน 2525)

ข้อกาหนด
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2526)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ว่าด้วยการควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือ
สิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้ผู้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ปฏิบัติเพิ่มเติมบางประการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ตามมาตรา 53 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 ปฏิบัติเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อกาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ผู้รับใบอนุญาตจะต้อ งทาการค้าหรือ มีไว้ในครอบครองเพื่อ การค้าซึ่งสิ่งประดิษ ฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ดังต่อไปนี้
ก. ที่ผลิตขึน้ ในโรงงานแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรมของตนเอง และเป็นสถานที่แห่งเดียวกันกับ
ที่ได้รับใบอนุญาต
ข. ที่รับจากผู้รับใบอนุญาตแห่งอื่นและมีหลักฐานกากับโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
ค. ที่มีหนังสือรับรองของอธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบที่กรมป่าไม้
กาหนด
ข้อ 3 หลักฐานกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ผู้รับใบอนุญาต
ต้องนาไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้สั่งอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประทับตราประจาต่อทุกฉบับ ส่ วนที่
หน้าปกให้ประทับตราประจาต่อไว้เป็นเครื่องหมาย พร้อมระบุ ฉบับที่ เล่มที่ ประทับตราประจาต่อ วัน
เดือน ปี ที่อนุญาต และข้อความว่าให้ใช้ได้แล้วลงลายมือชื่อรับรองก่อนจึงจะใช้ได้
ข้อ 4 ผู้รับใบอนุญาตต้อ งส่งสาเนาหรือ คู่ฉีกหลักฐานกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่อ งใช้ หรือ
สิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้อ งที่ที่อ อกใบอนุญาตเป็นรายเดือ น
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปทุกเดือน

ข้อ 5 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทาบัญชีรับและจาหน่ายสิ่งประดิษฐ์ เครื่อ งใช้ หรือ สิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทาด้วยไม้ห วงห้าม ให้ถูกต้อ งตามความเป็น จริง ของแต่ล ะวัน บัญ ชีแ ละหลัก ฐานกากับ
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ต้อ งเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่ได้รับ
อนุญาต เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ และต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ให้ไว้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2526
(ลงนาม)

ชวน หลีกภัย
(นายชวน หลีกภัย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 100 ตอนที่ 86 วันที่ 25 พฤษภาคม 2526)

ข้อกาหนด
ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขข้อกาหนด ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญ ญัติป่า ไม้ (ฉบับที่ 5) พุทธศั กราช 2518 รั ฐมนตรีว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กาหนดให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ผู้รับอนุญาตทาการแปรรูปไม้เพื่อการค้า และผู้รับอนุญาต
ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ปฏิบัติดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อกาหนดนี้ให้ใช้บังคับเมื่ อพ้นกาหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อกาหนดดังต่อไปนี้
(1) ข้อ กาหนด ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติป่า ไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้
(2) ข้อ กาหนด ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้
(3) ข้อ กาหนด ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรม
ข้อ 3 ผู้รับอนุญาตที่ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดนี้ มีดังนี้
(1) ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร)
(2) ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ)
(3) ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
(4) ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม
(5) ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
(6) ผู้รับอนุญาตทาการแปรรูปไม้เพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร
(7) ผู้รับอนุญาตทาการแปรรูปไม้เพื่อการค้าโดยใช้แรงคน
(8) ผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป

หมวด 1
ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร)
ข้อ 4 ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรขึน้ ใหม่ ต้องก่อสร้างโรงงานและติดตั้ง
เครื่องจักรให้ดาเนินการแปรรูปไม้ได้ภายในกาหนดสองปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต เว้นแต่ จะมีเหตุสุดวิสัย
หรือมีเหตุจาเป็นซึ่งผู้รับอนุญาตร้องขอเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ก่อนระยะเวลาดังกล่าว
สิน้ สุดลง อธิบดีกรมป่าไม้จะอนุญาตให้ยืดเวลาต่อไปอีกได้ไม่เกินสองปี หากไม่สามารถดาเนินการแปรรูปไม้
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้สั่งพักใช้ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต
ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตให้ย้ายสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้
เครื่องจักร หรือผู้รับโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรด้วย
ความในสองวรรคก่อน มิให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู้รับอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือ ขอเลิก
ดาเนินการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ก่อนระยะเวลาตามวรรคหนึ่งสิน้ สุดลง
ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตขยายโรงงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้
การขยายโรงงานหมายถึง
(1) การเพิ่มจานวนโต๊ะเลื่อย เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใช้สาหรับแปรรูปไม้
(2) การเปลี่ยนแปลงโต๊ะเลื่อย เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใช้สาหรับแปรรูปไม้ให้มีขนาด
เพิ่มขึน้ หรือ
(3) การเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้เป็นต้นกาลังสาหรับฉุดโต๊ะเลื่อย เครื่องเลื่อย
หรือเครื่องใช้สาหรับแปรรูปไม้เพื่อให้มีกาลังเพิ่มขึน้ โดยไม่แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาต
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง
หากฝ่าฝืนให้สั่งพักใช้ใบอนุญาตและงดต่ออายุใบอนุญาต มีกาหนดตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี
ข้อ 6 ผู้รับอนุญาตต้องควบคุมดูแลการดาเนินกิจการของโรงงานแปรรูปไม้ให้ถูกต้อ งตาม
เงื่อนไขแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ หากปรากฏว่ามีไม้ไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
อยู่ในบริเวณโรงงาน ให้สั่งพักใช้ใบอนุญาตและเพิกถอน
ข้อ 7 เมื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจโรงงานแปรรูปไม้ ได้มีคาสั่งให้ห ยุดทาการแปรรูปไม้
ให้หยุดขนหรือเคลื่อนย้ายไม้ ให้กระทาหรือให้ละเว้นการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ผูร้ ับอนุญาต ผู้รับมอบอานาจ
คนงาน หรือผู้รับจ้าง ต้องปฏิบัติตามคาสั่งนั้นทันที หากไม่ปฏิบัติตามให้สั่งพักใช้ใบอนุญาตและงดต่ออายุ
ใบอนุญาต มีกาหนดตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี
ข้อ 8 ผู้รับอนุญาตต้องจัดทาบัญชีไม้ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงให้ถูกต้อ งตามความเป็น
จริงของแต่ละวัน หากฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต
ข้อ 9 ผู้รับอนุญาตต้องออกหนังสือกากับไม้แปรรูปให้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกครั้งที่มีการ
นาไม้แปรรูปออกจากโรงงาน หากฝ่าฝืนให้สั่งพักใช้ใบอนุญาตและงดต่ออายุใบอนุญาต มีกาหนดตั้งแต่
หนึ่งปีถึงห้าปี

ข้อ 10 ผู้รับอนุญาตต้องเก็บรักษาบัญชีไม้และหลักฐานกากับไม้ที่นาเข้าและจาหน่ายออกไว้
ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต และต้อ งเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่จาหน่ายไม้ห มดจานวน
ตามหลักฐานควบคุมไม้แต่ละฉบับ หากฝ่าฝืนให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต และงดต่ออายุใบอนุญาต มีกาหนด
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสองปี
ข้อ 11 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9
ข้อ 10 ข้อ 13 ข้อ 16 ข้อ 18 ข้อ 19 หรือข้อ 20 ไม่ว่าผู้รับอนุญาตจะอยู่ในโรงงานหรือไม่ก็ตาม ผู้รับ
อนุญาตจะอ้างว่าเป็นการกระทาของคนงานหรือ บุคคลอื่นไม่ได้ และไม่เป็นเหตุบรรเทาความผิด แต่
อย่างใด
ข้อ 12 ผู้รับอนุญาตต้องจัดทาหลักเขตแสดงอาณาเขตบริเวณโรงงานตามที่ระบุในใบอนุญาต
เว้นแต่บริเวณโรงงานมีรั้วล้อมหรือมีฝาผนังกั้น
ผู้รับอนุญาตต้องจัดทาแผนผังแสดงรายละเอียดรายการเครื่องจักรต้นกาลัง โต๊ะเลื่อย
เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใช้สาหรับแปรรูปไม้ให้ถูกต้อ งตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งลงนาม
เป็นหลักฐาน แผนผังนี้ให้แสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในโรงงานที่ได้รับอนุญาตนั้น
ผู้รับอนุญาตต้องเปิดประตูทางเข้าออกโรงงานไว้ตลอดเวลาที่ทาการแปรรูปไม้
หากฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต
หากฝ่าฝืนวรรคสาม ให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต และงดต่ออายุใบอนุญาต มีกาหนดตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสามปี
ข้อ 13 ถ้าผู้รับอนุญาตมีสถานที่รวมหมอนไม้ซึ่งตนเป็นผู้รับอนุญาตทาออกเอง หรือรับโอน
มาจากผู้อื่นไว้นอกบริเวณอาณาเขตโรงงานตามข้อ 12 ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้
ออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่นั้นเป็นที่รวมหมอนไม้ก่อน
ผู้รับอนุญาตต้อ งจัดทาหลัก เขตและแผ่นป้ายแสดงชื่อ ผู้ร ับ อนุญ าต ณ สถานที่
รวมหมอนไม้ดังกล่าว
ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบดูแลมิให้มีไม้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ว่าด้วยการป่าไม้
อยู่ในเขตที่รวมหมอนไม้ดังกล่าว
หากฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต
หากฝ่าฝืนวรรคสาม ให้สั่งพักใช้ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 14 ผู้รับอนุญาตต้องอยู่ดูแลกิจการแปรรูปไม้ด้วยตนเอง หากไม่อ าจอยู่ดูแลกิจ การ
ด้วยตนเองได้ ต้องจัดให้มีตัวแทนเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้กาหนด เพื่อ อ านวย
ความสะดวกและตอบคาถามแก่พนักงานเจ้าหน้าที่

การตั้งตัวแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องปิดหนังสือการตั้งตัวแทนไว้ ณ ที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่ายในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต และต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตทราบภายใน 7 วัน
นับแต่วันตั้งตัวแทน
หากฝ่าฝืนให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต
ข้อ 15 ถ้าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 8 ข้อ 10 ข้อ 12 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
ข้อ 13 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง หรือข้อ 14 แห่งข้อกาหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตสั่ง
เป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
และไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าได้ทราบคาสั่ง
หมวด 2
ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ)
ข้อ 16 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตติดตั้ง หรือใช้เครื่องจักรกลใด ๆ ทาการแปรรูปไม้ หากฝ่าฝืน
ให้สั่งพักใช้ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 17 ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ
12 ข้อ 13 ข้อ 14 และข้อ 15 แห่งข้อกาหนดนี้โดยอนุโลม
หมวด 3
ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
ข้อ 18 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตขยายโรงงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้
การขยายโรงงานหมายถึง
(1) การเพิ่มจานวนโต๊ะเลื่อย เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใช้สาหรับแปรรูปไม้
(2) การเปลี่ยนแปลงโต๊ะเลื่อย เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใช้สาหรับแปรรูปไม้ให้มีขนาด
เพิ่มขึน้ หรือ
(3) การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้เป็นต้นกาลังหรือฉุดโต๊ะเลื่อย เครื่องเลื่อย
หรือเครื่องใช้สาหรับแปรรูปไม้เพื่อให้มีกาลังเพิ่มขึน้
หากฝ่าฝืนให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต และงดต่ออายุใบอนุญาต มีกาหนดตั้งแต่ห นึ่งปี
ถึงสามปี
ข้อ 19 ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้เพื่อผลิตสิ่งสาเร็จ รูป จะจาหน่าย จ่าย โอน หรือ
นาออกจากโรงงานได้เฉพาะสิ่งที่สาเร็จรูปตามที่ร ะบุไว้ในใบอนุญาตหรือในหลักฐานการอนุญาตเท่านั้ น
ห้ามมิให้จาหน่าย จ่าย โอน หรือนาไม้แปรรูปออกจากโรงงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ไสกบ เซาะร่อง รางลิ้น ซอยไม้
หรือกระทาด้วยประการอื่น ๆ ในทานองเดียวกันนี้ จะจาหน่าย จ่าย โอน หรือนาออกจากโรงงานได้
เฉพาะไม้ที่ได้ผ่านกรรมวิธีตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือในหลักฐานการอนุญาตเท่านั้น ห้ามมิให้จาหน่าย
จ่าย โอน หรือนาไม้แปรรูปที่ยังมิได้ผ่านกรรมวิธีตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือในหลักฐานการอนุญาต
ออกจากโรงงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
หากฝ่าฝืนให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต และงดต่ออายุใบอนุญาตมีกาหนดตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี
ข้อ 20 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์จาพวก ถ้วย โถ โอ ชาม ขัน พาน จาน ถาด
สลัดโบล์ว กระติก ครก หม้อ อ่าง ถ้วยแก้ว เขียง หรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ซึ่งทาจาก
ไม้หวงห้ามที่เป็นไม้สัก พยุง ชิงชัน ประดู่ มะค่าโมง ขะเจ๊าะ มะเกลือ หรือชนิดไม้ ที่รัฐมนตรีกาหนด
เพิ่มเติมตามมาตรา 53 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่ว่าจะเป็นไม้ชิ้นเดียวหรือ
หลายชิน้ ที่ไม่ได้อัดหรือประสานจากไม้ชนิ้ เล็กหลายชิน้ รวมเป็นไม้ชนิ้ เดียว
หากฝ่าฝืนให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต และงดต่ออายุใบอนุญาตมีกาหนดตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี
ข้อ 21 ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11
ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 และข้อ 15 แห่งข้อกาหนดนี้โดยอนุโลม
หมวด 4
ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อ ง
ข้อ 22 ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ
12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งข้อกาหนดนี้โดยอนุโลม
หมวด 5
ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม
ข้อ 23 ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ
12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งข้อกาหนดนี้โดยอนุโลม
หมวด 6
ผู้รับอนุญาตทาการแปรรูปไม้เพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร
ข้อ 24 ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10
ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 และข้อ 15 แห่งข้อกาหนดนี้โดยอนุโลม

หมวด 7
ผู้รับอนุญาตทาการแปรรูปไม้เพื่อการค้าโดยใช้แรงคน
ข้อ 25 ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11
ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 และข้อ 16 แห่งข้อกาหนดนี้โดยอนุโลม
หมวด 8
ผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป
ข้อ 26 ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 14
และข้อ 15 แห่งข้อกาหนดนี้โดยอนุโลม
ให้ไว้ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2532
(ลงนาม) สนั่น ขจรประศาสน์
(พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ราชกิจจาฯ เล่ม 107 ตอนที่ 1 วันที่ 1 มกราคม 2533)

(สาเนา)
ข้อกาหนด
ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2539)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้
โดยที่ข้อกาหนดว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ มีบางข้อไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบั ญญัติป่ าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออก
ข้อกาหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อกาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 15 แห่งข้อ กาหนด ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 25 และข้อ 26 แห่ง
ข้อกาหนดฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย
การควบคุมการแปรรูปไม้ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 17 ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ
12 ข้อ 13 และข้อ 14 แห่งข้อกาหนดนี้โดยอนุโลม”
“ข้อ 21 ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ
12 ข้อ 13 และข้อ 14 แห่งข้อกาหนดนี้โดยอนุโลม”
“ข้อ 22 ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ
12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งข้อกาหนดนี้โดยอนุโลม”
“ข้อ 23 ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ
12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 16 ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งข้อกาหนดนี้โดยอนุโลม”
“ข้อ 24 ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ
11 ข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 14 แห่งข้อกาหนดนี้โดยอนุโลม”
“ข้อ 25 ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ
12 ข้อ 13 ข้อ 14 และข้อ 16 แห่งข้อกาหนดนี้โดยอนุโลม”

“ข้อ 26 ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ
14 แห่งข้อกาหนดนี้โดยอนุโลม”
ให้ไว้ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2539
(ลงนาม)

สุวิทย์ คุณกิตติ
( นายสุวิทย์ คุณกิตติ )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2496
ด่วนมาก
ที่ น.ว. 69/2496

กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
12 มีนาคม 2496

เรื่อง ห้ามมิให้ข้าราชการและครอบครัวทาไม้และค้าไม้ในที่ที่ตนปกครอง
เรียน
ด้วยกระทรวงมหาดไทยเสนอว่า ขณะนี้มีการลักลอบตัดฟันไม้สักและไม้หวงห้ามในป่าภาคเหนือ
ชุกชุม บางแห่งก็มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนโดยมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้ทาเองเป็นการผิดกฎหมาย ทาลายทรัพยากร
ของชาติ หากปล่อยให้เป็นอยู่ต่อไปจะบังเกิดผลร้ายแก่ประเทศชาติอย่างมาก จึงได้ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการปราบปรามรวมทั้งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ด้วย ร่วมพิจารณาหาทางป้องกันและปราบปรามการลักตัดฟันไม้สั ก
และไม้หวงห้าม ที่ประชุมได้กาหนดแนวทางป้องกันปราบปรามไว้หลายกรณี แต่บางกรณีเป็นนโยบายสาคัญ
ควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการปฏิบัติ โดยเฉพาะในกรณีหนึ่งที่ทาให้การป้องกันและปราบปรามการลัก
ตัดฟันไม้หวงห้ามไม่ได้ผล เพราะการตรวจตรากวดขัน ผู้ลักลอบตัดฟันไม้หวงห้ามก็ดี การพิจารณาอนุญาต
ให้ตัดไม้โดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง ตลอดจนการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตก็ดี ไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่และข้าราชการทั่วไปมักมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป่าไม้ ทาการค้าไม้
หรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย จึงควรห้ามมิให้ข้าราชการและครอบครัวของข้าราชการ จะโดยใช้นามโดยตรง หรือ
อาศัยนามผู้อื่นทาการค้าไม้ หรือมีส่วนได้เสียในการทาไม้และค้าไม้กับผู้ใดในท้องที่ที่ตนปกครองเป็นอันขาด
หากผู้ใดฝ่าฝืนให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษอย่างหนัก ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม
2496 ลงมติเห็นชอบด้วยตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอมา
จึงขอยืนยันมา เพื่อจักได้พิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
(ลงนาม)

ชานาญอักษร
(หลวงชานาญอักษร)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2503
ที่ กษ. 3932/2503

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
22 เมษายน 2503

เรื่อง นโยบายการทาป่าไม้
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
อ้างถึง หนังสือที่ สร. 03460/2502 และหนังสือที่ สร. 13461/2502 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2502
หนังสือที่ สร. 2118/2503 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2503 และหนังสือที่ สร. 2213/2503 ลงวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2503
ตามที่ได้เสนอเรื่องนโยบายการทาไม้ของบริษัทป่าไม้ประจาจังหวัดและบริษัทป่าไม้ร่วมทุน ไปเพื่อ
ดาเนินการ นั้น
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2503 ลงมติว่า
1. โดยที่ไม้สักและไม้ยางเป็นทรัพยากรอันมีค่าของชาติ ควรที่จะได้ดาเนินการทาไม้เหล่านี้ให้
เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างเต็มที่ และโดยที่รัฐบาลได้จัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขนึ้ แล้ว จึงให้
ระงับการให้สัมปทานหรือการผูกขาดทาไม้สักและไม้ยางแก่บริษทั หรือบุคคลใดทั้งสิน้ และให้มอบให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ทาแต่ผู้เดียว ซึ่งจะสะดวกในการควบคุม และปราบปรามการลักลอบตัดฟันไม้ทาลายป่าได้
ดีขนึ้ นอกจากนั้นรัฐบาลยังสามารถจะรักษาระดับราคาไม้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งการจะทาไม้ออกแต่
ละปีมากน้อยเพียงใด ก็สามารถปรับกาหนดได้ตามความจาเป็นของสถานการณ์และความต้องการของรัฐ
ส่วนบริษัทที่เคยได้รับสัมปทานหรือได้รับอนุญาตให้ทาไม้อยู่แต่ก่อน ก็ให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ให้ความช่วยเหลือในฐานะให้เป็นลูกช่วงได้ตามความเหมาะสม
สาหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งได้รับสัมปทานตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมนั้น เมื่อจะระงับไม่ให้
สัมปทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะให้สัมปทานแก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แต่ผู้เดียวแล้ว ก็ให้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จ่ายเงินช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีละ 3,000,000 บาท เท่าที่เคยให้
อยู่ในฐานะเป็นลูกช่วงทาไม้แต่เดิมนั้น
ในการอนุญาตให้หาของป่า ทาไม้ประเภทอื่น ๆ ให้พยายามให้แก่คนไทย เชื้อชาติไทยได้ ต่อ
เมื่อไม่มีคนไทยผู้ใดรับทาแล้วจึงค่อยพิจารณาให้แก่คนต่างด้าว

2. ปรากฏว่า โรงเลื่อยที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้มีจานวนมากเกินความจาเป็นและยังอาจเป็นแหล่งแปรรูปไม้ที่ลักลอบตัดโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างกว้างขวาง อันเป็นเหตุโยงไปถึงการทาลายป่าลงอย่างมากมายใน
ปัจจุบัน จึงห้ามมิให้อนุญาตให้บุคคลใดจัดตั้งโรงเลื่อยเพิ่มขึน้ อีก ส่วนที่ได้ตั้งดาเนินงานอยู่แล้ว หากดาเนิน
การไม่สุจริตเป็นภัยแก่ชาติ ก็ให้พิจารณาดาเนินการลงโทษสถานหนักหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสีย
3. เพื่อให้การควบคุมป่าไม้เป็นไปโดยรัดกุมยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงลงมติเพิ่มเติมจากมติที่มี
ไปแล้ว ตามที่ได้แจ้งมาโดยหนังสือที่ 3745/2503 ลงวันที่ 15 เมษายน 2503 ดังต่อไปนี้
1) ให้กระทรวงเกษตรพิจารณาปรับปรุงการจัดเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในส่วนภูมิภาคเสียใหม่ให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
2) ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมมือกวดขันดาเนินการในเรือ่ งการปราบปรามผู้ลักลอบตัดไม้และ
ทาลายป่าให้กวดขันยิ่งขึน้ โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกรมป่าไม้
3) ให้กระทรวงเกษตรควบคุมการปฏิบัติงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้โดยใกล้ชิด เพื่อให้
เป็นประโยชน์ทั้งในการช่วยคุ้มครองป่าและการบูรณะป่าไม้ในตัวด้วย มิใช่แต่จะทาไม้ออกมาอย่างเดียว
4) การปลูกป่าขึน้ ใหม่ด้วยไม้ที่เจริญงอกงามเร็ว เช่น พันธุย์ ูคาลิปตัส ตามที่ได้สั่งไปแล้วสาหรับ
จังหวัดเชียงใหม่นั้น ให้พิจารณาปลูกในจังหวัดอื่น ๆ ด้วย โดยกว้างขวางทั้งนี้ รวมทั้งตามแนวถนนมิตรภาพ
ซึ่งป่าถูกทาลายลงมากนั้นด้วย และควรปลูกไม้ใช้งานชั้นดีควบคู่แซมไปด้วยตามแต่จะเห็นสมควร
จึงขอยืนยันมา เพื่อได้โปรดดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นต่อไป ได้แจ้งให้
กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทยทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
(ลงนาม)

มนูญ บริสุทธิ์
(นายมนูญ บริสุทธิ์)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด่วนที่สุด
ที่ นร 0202/1194

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทาเนียบรัฐบาล กทม. 10300
26 มกราคม 2532

เรื่อง การส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อ้างถึง หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/28417 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2529
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนที่สุด ที่ อก 0203/456
ลงวันที่ 23 มกราคม 2532
ตามที่ ไ ด้ ยื น ยั น มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ ง การอนุ ญ าตตั้ ง โรงงานแปรรู ป ไม้
โดยใช้เ ครื่อ งจัก รเพื่อ ผลิต ไม้แ ปรรูป หรือ ชิ้น ไม้สับ จากไม้ย างพารา โดยให้เ สนอคณะรัฐ มนตรี
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป นั้น
บัดนี้ กระทรวงอุต สาหกรรมได้เ สนอเรื่อ ง การส่ง เสริม อุต สาหกรรมแปรรูป ไม้
ยางพารา มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดปรากฏตามสาเนาหนังสือที่ได้ส่งมาพร้อมนี้
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อ วันที่ 24 มกราคม 2532 ลงมติเ ห็น ชอบด้ว ยใน
หลักการให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันพิจ ารณาอนุญาตให้ตั้ง
โรงงานแปรรูปไม้ย างพาราไปได้ โดยไม่ต้อ งเสนอคณะรัฐ มนตรีพิจ า รณาเป็น ราย ๆ ไป ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2529 แต่ทั้งนี้จ ะต้อ งร่วมกันกาหนดหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไข ใน
การอนุญาต เช่น ขนาดของใบเลื่อ ยและแรงม้า เครื่อ งจัก ร ให้เ หมาะสมกับ การดาเนิน งานเท่า นั้น
รวมทั้งให้กาหนดมาตรการป้องกันและควบคุมดูแลมิให้มีการแปรรูปไม้ประเภทอื่นนอกจากไม้ยางพารา
ในโรงงานที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว
จึงเรียนยืนยันมา
ขอแสดงความนับถือ
อนันต์ อนันตกูล
(นายอนันต์ อนันตกูล)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

ด่วนที่สุด
ที่ อก 0203/456

กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
23 มกราคม 2532

เรื่อง การส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด้ ว ยกระทรวงอุ ต สาหกรรมได้ รั บรายงานจากสมาคมอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งเรื อ น
ไทยว่ า ขณะนี้ ผู้ป ระกอบอาชี พ เกี่ย วกับ ยางพารา ได้ แ ก่ ชมรมผู้ป ลูก ยางพารา ชมรมโรงงาน
แปรรูปไม้ย างพาราภาคใต้ ชมรมโรงงานแปรรูปไมยางพาราภาคตะวันออก รวมทั้งโรงงาน
เฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ ย างพาราทางภาคใต้ ซึ่ ง เป็ น สมาชิ ก ของสมาคมกาลั ง ประสบปั ญ หาในการ
ประกอบกิจ การอุตสาหกรรมไม้ให้ถูกต้อ งตามกฎหมาย ซึ่ งหากไม่ ได้รับการพิจ ารณาช่วยเหลือ
จากรัฐ บาลโดยเร่ ง ด่ วนแล้ วก็ จ ะมี ผ ลกระทบต่อ การผลิ ตและส่ งออกเฟอร์ นิ เจอร์ ไ ม้ย างพารา
เป็นอย่างมาก รวมทั้งอาจจาเป็นต้อ งนาเข้าไม้ยางพาราแปรรูปจากต่างประเทศด้วย
กระทรวงอุ ตสาหกรรมได้ พิจ ารณาข้อ เท็ จ จริ งเกี่ยวกับ เรื่อ งดั งกล่ าวแล้ว
ขอเรีย นว่ า ปัจ จุบั นการอนุ ญ าตให้ตั้ งโรงงานอุ ตสาหกรรมเกี่ยวกับ ไม้ย างพาราอยู่ ในความ
รับผิดชอบร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน คือ
1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2. กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สาหรับ กระทรวงอุตสาหกรรมนั้ น จะอนุญ าตให้ตั้ งและประกอบกิจ การโรงงาน
แปรรู ป ไม้ ย างพาราทั้ ง เพื่ อ จาหน่ า ยและเพื่ อ ประดิ ษ ฐ์ ก รรม ตามหลั กเกณฑ์ ที่ ก รมป่ า ไม้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้กาหนด ได้แก่ ขนาดเส้นผ่ าศูนย์กลางของใบเลื่อ ยสาหรับ
โต๊ ะ ผ่ า และโต๊ ะ ซอย จานวนโต๊ ะ และข้ อ ห้ า มในการขนย้ า ยไม้ ย างพาราแปรรู ป เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ยั งมีม ติ ค ณะรัฐ มนตรี เมื่อ วั นที่ 2 ธั นวาคม 2529 กาหนดให้ ก ารพิ จ ารณาอนุญ าตตั้ ง
โรงงานแปรรู ป ไม้ โ ดยใช้ เ ครื่ อ งจั ก ร ต้ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาเป็ น ราย ๆ ไป ซึ่ ง
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล่ า วครอบคลุ ม ถึ ง การขออนุ ญ าตตั้ ง โรงงานแปรรู ป ไม้ ย างพารา
โดยเฉพาะด้วย

-2ขณะนี้มีคาขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้เพื่อ จาหน่ายและเพื่อ ประดิษฐ์กรรมใน
14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมายื่นเรื่อ งไว้ท่กี ระทรวงอุตสาหกรรม และยังอยู่ในระหว่างการพิจ ารณา
จานวน 142 ราย โดย 119 ราย หรือร้อยละ 83.8 เป็นโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราโดยเฉพาะ และ
สาหรับคาขออนุญาตทั้งหมดนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอเรื่อ งไปให้กรมป่าไม้พิจ ารณาแล้ว แต่
เท่าที่เป็ นอยู่ในปัจ จุบันการพิจ ารณาไม่สามารถดาเนินการได้ร วดเร็ว เท่าที่ ควร ทาให้เกิด เป็น
ปัญหาอุปสรรคแก่อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในบ้านที่ทาจากไม้ยางพารา ซึ่ง
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการส่งออกเป็นอย่างมาก กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีความเห็นว่ า
จาเป็นที่รัฐบาลจะต้อ งพิจ ารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อ แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นนี้โดยเร่งด่วน
เพราะไม้ยางพาราเป็นทรัพ ยากรธรรมชาติที่สาคั ญของภาคใต้ การนามาแปรรูปได้ก่อ ให้เกิด
มูลค่าเพิ่มและเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แก่ประเทศหลายประการ จึงมีผลต่อ เนื่อ งกับปร ะชาชน
เป็นจานวนมากทั้งเกษตรกรผู้ปลูกต้นยางพารา แรงงงานในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
ตลอดจนแรงงานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา
สาหรับวิธีการแก้ไขปัญหานั้น กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจ ารณามอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ร่วมกัน
พิจ ารณาอนุญาตให้ตั้งโรงงานที่จ ะแปรรูปเฉพาะไม้ยางพาราเท่านั้นได้โดยไม่ต้อ งเสนอคณะ
รัฐมนตรีพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2529 แต่ทั้งนี้จะ ต้อง
กาหนดมาตรการในการอนุญาต เช่น ขนาดของใบเลื่อย และแรงม้าเครื่องจักรให้เหมาะสม รวมทั้ง
กาหนดมาตรการป้อ งกันและดูแลมิให้มีการแปรรูปไม้ประเภทอื่นนอกจากไม้ยางพาราในโรงงานที่
ได้รับอนุญาตให้ตั้งและประกอบกิจการเหล่านั้นด้วย
จึงขอเรียนมาเพื่อ โปรดพิจ ารณานาข้อ เสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าพิจ ารณา
ในคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2532 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
บรรหาร ศิลปอาชา
(นายบรรหาร ศิลปอาชา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ที่ นร 0202/1251

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทาเนียบรัฐบาล กทม. 10300
28 มกราคม 2537

เรื่อง การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิน้ ไม้สับ จากไม้ที่ปลูกขึน้
โดยเฉพาะ คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา
กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
อ้างถึง หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนมาก ที่ อก 1105/5786 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2536
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาหนังสือคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ด่วนมาก ที่ นร 0206(รศก)/21/พ/ศ
ลงวันที่ 25 มกราคม 2537
ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิต
ไม้แปรรูปหรือชิน้ ไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึน้ โดยเฉพาะ คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์
กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น
คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ข้อสังเกต และมติ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย ความละเอียดปรากฏตามสาเนาหนังสือที่ได้ส่งมาพร้อมนี้
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537 อนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี
ฝ่ายเศรษฐกิจ
จึงเรียนยืนยันมา
ขอแสดงความนับถือ
นพดล เฮงเจริญ
(นายนพดล เฮงเจริญ)
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด่วนมาก
ที่ อก 1105/5786

กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
7 ธันวาคม 2536

เรื่อง การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิน้ ไม้สับ จากไม้ที่ปลูกขึน้
โดยเฉพาะ คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา
กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0202/18083
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2536
ตามหนังสือ ที่อ้างถึง ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอความเห็นเรื่อ ง การตั้ง
โรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อ ย) เพื่อ ผลิ ตไม้ แปรรูปหรือ ชิ้นไม้สับ จากไม้ที่ปลูกขึ้ นโดยเฉพาะ คือ
ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว
มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
โดยด่วน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2536 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้
(1) เห็นชอบในหลักการ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกันพิจารณาในการอนุญาตให้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้
(โรงเลื่อ ย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือ ชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ ได้แก่ ไม้ยูคาลิปตัส
สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม
มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาต และ
มาตรการตรวจสอบควบคุม เช่นเดียวกับการแปรรูปไม้ยางพารา ทั้งนี้จะเป็นการสนองต่อนโยบาย
การปลูกป่าไม้แห่งชาติ และสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากไม้ต่อไป รวมทั้ง
ช่วยสร้างงาน และทดแทนการนาเข้าจากต่างประเทศ

/ (2) การอนุญาต...

-2(2) การอนุญาตให้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อ ย) จากไม้ที่ปลูกขึ้นเองดังกล่าว
ควรนาหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2524 โดยให้ทดลองดาเนินการใน
บางพื้นที่ก่อน เช่นเดียวกับการแปรรูปไม้ยางพารา ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความพร้อมใน
การควบคุมดูแลให้โรงงานปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนด และเป็นการป้อ งกันการลักลอบการนาไม้
จากป่าธรรมชาติมาแปรรูป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
พลตรี

สนั่น ขจรประศาสน์

(สนั่น ขจรประศาสน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กองศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2
โทร. 2453998 ต่อ 254

ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง กาหนดแบบบัญชีสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
โดยที่เป็นสมควรปรับปรุงแบบบัญชีสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
เสียใหม่ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม สะดวกต่อการจัดทา และง่ายต่อการตรวจสอบควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่
จึงอาศัยอานาจตามกฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่
ทาด้วยไม้หวงห้าม ข้อ 5 อธิบดีกรมป่าไม้จึงประกาศให้ทราบดังนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกแบบบัญชีรับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
และบัญชีจาหน่ายหรือนาเคลื่อนที่ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้ห วงห้าม
นับแต่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ผู้รับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อ การค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่อ งใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ทาบัญชีรับจาหน่ายหรือนาเคลื่อนที่ และสถิติคงเหลือ สิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม และบัญชี… (บัญชีแบบ 1) ท้ายประกาศนีแ้ ทน
ข้อ 3 สาหรับผู้รับใบอนุญาตค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม อยู่ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้บัญชีเดิมต่อ ไปได้
จนถึงวันสิน้ อายุใบอนุญาตนั้น
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 60 วัน เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2533
(ลงนาม)

ไพโรจน์ สุวรรณกร
(นายไพโรจน์ สุวรรณกร)
อธิบดีกรมป่าไม้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 107 ตอนที่ 117 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2533

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กาหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
1.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อ ง กาหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 24 มกราคม 2518
1.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อ ง ก าหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษ ฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 25 เมษายน 2518 (ฉบับที่ 2)
1.3 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อ ง กาหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษ ฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2518 (ฉบับที่ 3)
1.4 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อ ง กาหนดเขตควบคุ มสิ่งประดิษ ฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2518 (ฉบับที่ 4)
ข้อ 2 กาหนดให้ท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรเป็นเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่อ งใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ข้อ 3 ผู้ใดค้า หรื อ มี ไว้ใ นครอบครองเพื่ อ การค้าซึ่ งสิ่ งประดิษฐ์ เครื่ อ งใช้ หรื อ สิ่ งอื่ นใด
บรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ทุกชนิด ทุกขนาด ทุกจานวน ต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ 4 ผู้ใดค้าหรือ มีไว้ในครอบครองเพื่อ การค้าซึ่งสิ่งประดิษ ฐ์ เครื่อ งใช้ หรือ สิ่ง อื่น ใด
บรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ทุกชนิด ทุกขนาด ทุกจานวน อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับยื่นคาขอ
รับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศฉบับนี้ใช้ บังคับ ตามแบบที่กาหนดใน
กฎกระทรวงสาหรับกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อกองคุ้มครอง กรมป่าไม้ สาหรับจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อ ป่าไม้
อาเภอท้องที่ ในกรณีท้องที่ใดไม่มีป่าไม้อาเภอ ให้ยื่นต่อป่าไม้จังหวัดท้องที่

ข้อ 5 สิ่งประดิษฐ์ เครื่อ งใช้ หรือ สิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ว ยไม้ห วงห้า ม ที่ย กเว้น ไม่ต้อ ง
ขอรับใบอนุญาตค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับนี้คือ
5.1 ไม้อัด แผ่นชิน้ ไม้อัด แผ่นใยไม้อัด แผ่นไม้อัดสารแร่ หรือสิ่งประดิษฐ์ฯที่ทาจาก
วัสดุดังกล่าว
5.2 อุป กรณ์ ก ารศึ ก ษา อุ ป กรณ์ ก ารกี ฬ า อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ช่ า งไม้ อุ ป กรณ์
เครื่องมือการเกษตร
5.3 เครื่องเรือน เครื่องใช้ในบ้านเรือนที่ใช้ไม้แปรรูปเป็นโครง โดยมีส่วนประกอบอื่นๆ
ที่ทาด้วยไม้อัดหรือวัสดุอื่นเป็นส่วนใหญ่
5.4 วัตถุโบราณ
5.5 ยานพาหนะที่ใช้ไม้เป็นส่วนประกอบ
5.6 สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้ามอื่น
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรประการกาหนดเพิ่มเติม
ข้อ 6 ประกาศฉบับนี้ ไม่กระทบกระเทือ นถึงใบอนุญาตค้า หรือ มีไ ว้ใ นครอบครองเพื่อ
การค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้ว
ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ
ข้อ 7 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบั บนี้ ให้ ใช้ บังคั บเมื่ อ พ้น 60 วั น นั บแต่ วั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2534
(ลงนาม)

อาณัติ อาภาภิรม
(นายอาณัติ อาภาภิรม)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 183 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2534

ที่ กษ 0704.02/ว 4620

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
12 กุมภาพันธ์ 2535

เรื่อง ให้ผู้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ และการตรวจสอบรับรองสิ่งประดิษฐ์ฯ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ที่ กษ 0704.02/33225 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2533
และที่ กษ 0704.02/28798 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2533
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ให้ผู้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อ
การค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ออก
หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2534 จานวน 3 ฉบับ
2. แบบหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯท้ายประกาศกรมป่าไม้ฯ จานวน 3 ฉบับ
3. แบบตรายางการตรวจสอบรับรองการต่ออายุหรือขยายเวลา หนังสือกากับ
สิ่งประดิษฐ์ฯ
จานวน 3 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป่าไม้ได้ส่งประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบ
ครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้ห วงห้าม ออกหนังสือ กากับ
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2533 มาเพื่อ ให้
จังหวัดแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน และแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบรับ
รองสิ่งประดิษฐ์ฯ นั้น
กรมป่าไม้ อาศัยอ านาจตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ข้อ 6 ประกาศ
กาหนดให้ผู้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ทีท่ าด้วยไม้หวงห้ามปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทา
ด้วยไม้หวงห้าม ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 19 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2535 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2535 เป็นต้นไป
กรมป่าไม้ขอเรียนแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. ให้ ยกเลิ กหนั งสื อ กรมป่าไม้ที่ กษ 0704.02/33225 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน
2533 แล้วใช้หนังสือฉบับนี้แทน
2. สั่งให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศพร้อมแจ้งให้ผู้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อ
การค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้ามทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน
/3. การตรวจสอบ

- 2 3. การตรวจสอบรับรองสิ่งประดิษฐ์เ ครื่อ งใช้ หรือ สิ่ง อื่น ใดบรรดาที่ทาด้ว ยไม้
หวงห้ามให้ถือปฏิบัติ ตามข้อ 7 และ ข้อ 8 แห่งประกาศฯที่ส่งมานี้ และดาเนินการดังนี้
3.1 ผู้ตรวจสอบรับรองให้เป็นอานาจหน้าที่ข องป่าไม้อาเภอ หรือ พนัก งาน
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตั้งแต่ระดับ 3 ขึน้ ไป
การตรวจสอบ ให้ตรวจสอบว่าสิ่งประดิษฐ์ฯนั้นถูกต้องตรงตามที่ระบุในหนังสือ
กากับสิ่งประดิษฐ์ฯหรือไม่ ได้มาโดยชอบตามกฎหมายป่าไม้หรือไม่ ได้นาลงบัญชีและตัดยอดในบัญชี
ถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องก็ให้ลงนามรับรองท้ายหนังสือกากับ พร้อมใช้ตรายางประทับกากับลายมือชื่อ
ผู้อนุญาต ตรายางให้ใช้ตรายางตามแบบที่ 9 ท้ายระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนาไม้ห รือ ของป่า
เคลื่อนที่ พ.ศ. 2532 ข้อ 10
การตรวจสอบต่ออายุหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ กรณีนาสิ่งประดิษฐ์ฯเคลื่อนที่
ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯได้หมดอายุ ให้สอบถามเป็นหนังสือไปยังต้นทาง
เพื่อยืนยันความถูกต้องของการออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯตามวรรคสองก่อน เมื่อ ได้รับการยืนยัน
เป็นหนังสือแล้วจึงจะต่ออายุหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯได้ ตามแบบตรายางที่แนบท้ายหนังสือนี้
3.2 ผู้พิจารณาสั่งต่ออายุหรือขยายเวลาการใช้หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้เป็น
อานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย นายอาเภอแห่งท้องที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้าด่านป่าไม้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี
3.3 การต่ออายุหรือขยายเวลาการใช้ห นังสือ กากับสิ่งประดิษฐ์ฯ จะกระทาได้
เฉพาะในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือ เหตุจาเป็นอย่างยิ่ง เช่น มีอุทกภัย ถนนขาด ยานพาหนะเสียไม่
สามารถนาสิ่งประดิษฐ์ฯ เคลื่อ นที่ไ ปยัง จุด หมายปลายทางภายในกาหนดเวลาได้ หรือ กรณีส่ง
สิ่งประดิษฐ์ฯไปต่างประเทศ ต้องใช้เวลาในการดาเนินพิธกี ารศุลกากร เป็นต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ยรรยง ถนอมพิชัย

(นายยรรยง ถนอมพิชัย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
กองคุ้มครอง
โทร.579-4852
โทรสาร.579-1536
สาเนาส่ง ป่าไม้เขตทุกเขต

ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง ให้ผู้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครือ่ งใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดมาตรการควบคุม การจาหน่าย หรือนาเคลื่อนที่ซึ่งสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ข้อ 6 อธิบดีกรมป่าไม้จึงกาหนดให้ผู้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อ
การค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วย
ไม้หวงห้าม ดังนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกแบบหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่ งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ให้ผู้รับอนุญาตค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วย
ไม้หวงห้าม ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2533
ข้อ 2 ให้ผู้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ ออกหนังสือกากับ
สิ่งประดิษฐ์ เครื่อ งใช้ หรือ สิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้ห วงห้าม ตามแบบท้ายประกาศนี้เป็นหลักฐาน
กากับสิ่งประดิษฐ์ และให้กาหนดอายุการใช้หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ดังกล่าว ในระหว่างการนาสิ่งประดิษฐ์ฯ
เคลื่อ นที่ไปยังจุดหมายปลายทางได้ไม่เกิน 2 วัน เว้นแต่จ ะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร
ข้อ 3 หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามข้อ 2 ให้พิมพ์เป็นเล่ม เล่มละ 50 ฉบับ แต่ละฉบับ
แบ่งเป็น 3 ตอน ข้อความตรงกัน ตอนที่ 1 (ต้นขั้ว) ให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย ณ สถานที่ได้รับอนุญาต
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ถัดจากวันจาหน่ายหรือ นาเคลื่อ นที่ ตอนที่ 2 (ตอนกลาง) ให้นาส่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตอน 3 (ตอนปลาย)
ให้ใช้เป็นหลักฐานกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ เมื่อจาหน่ายหรือนาเคลื่อนที่ออกจากสถานที่ได้รับอนุญาตค้าหรือ
มีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ
ข้อ 4 หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามข้อ 2 ผู้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ จะใช้ได้ต่อเมื่อได้นาหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ไปให้จังหวัดหรือฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
กองคุ้มครอง กรมป่าไม้ แล้วแต่กรณี ประทับตราประจาต่อรูปเครื่องหมายกรมป่าไม้ที่รอยต่อหนังสือกากับ
สิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกฉบับ พร้อมกับออกหมายเลขประจาเล่มให้ และที่ห น้าปกหนังสือ กากับสิ่งประดิษฐ์ฯ

มีข้อความที่แสดงว่าอนุญาตให้ใช้ได้ โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ/ประทับตราและผู้อ นุญาตได้
ลงลายมือชื่อกากับไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 5 การเขี ย นข้ อ ความในหนั ง สื อ ก ากั บ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ฯ ให้ พั บ ด้ า นหน้ า หนั ง สื อ ก ากั บ
สิ่งประดิษฐ์ฯ ทับกันทั้ง 3 ตอน แล้วใช้กระดาษคาร์บอนสอดระหว่างตอนเขียนครั้งเดียวให้ข้อความตรงกัน
และการเขียนรายการสิ่งประดิษฐ์ฯ ด้านหลังหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ก็ให้พับเขียนเช่นเดียวกัน
ข้อ 6 การออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ แต่ละครั้ง เมื่ออ้างหลักฐานการได้มาจากหลักฐาน
ฉบับใด ให้บันทึก วัน เดือน พ.ศ. และรายการจาหน่ายลงในหลักฐานฉบับนั้น พร้อมหักยอดแสดงรายการ
คงเหลือแต่ละครั้งให้ถูกต้อง
ข้อ 7 การนาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้ห วงห้าม เคลื่อ นที่จ าก
สถานที่ได้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ฯ ออกนอกเขตอ าเภอหรือจังหวัด
(กรณีต่างจังหวัด) หรือออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร หรือออกนอกราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติดังนี้
7.1 การนาวงกบ ประตู หน้าต่าง แต่ละขนาด จานวนเกิน 15 วง/บาน หรือเตียงนอน
ทุกขนาด รวมกันเกิน 2 หลัง ลูกกรงกลึงเกิน 50 อัน เคลื่อ นที่จ ากสถานที่ไ ด้รับอนุญาตให้ค้าหรือ มีไว้
ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ แห่งเดียว หรือหลายแห่งในท้องที่อ าเภอเดียวกันหรือต่างอ าเภอ
โดยบรรทุกยานพาหนะหรือในขบวนรถไฟเดียวกัน ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท้อ งที่ที่สถานที่ค้าหรือ มีไว้
ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ ตั้งอยู่ ตรวจสอบรับรองในหนังสือ กากับสิ่งประดิษฐ์ ที่ใช้เป็น
หลักฐานก่อน จึงจะนาเคลื่อนที่ออกนอกเขตจังหวัดได้ เว้นในท้องที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สิงห์บุรี และนครปฐม ให้ออกหนังสือ
กากับสิ่งประดิษฐ์ฯ เคลื่อนที่ภายใน 10 จังหวัดดังกล่าวได้โดยไม่ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรอง
7.2 การนาถ้วย โถ โอ ชาม ขัน พาน ถาด สลัดโบล์ว กระติก ครก หม้อ อ่าง ถ้วย แก้ว
เขียง หรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่ทาด้วยไม้สัก พยุง ชิงชัน ประดู่ มะค่าโมง ขะเจ๊าะ และ
มะเกลือ ไม่ว่าจะเป็นไม้ชนิ้ เดียวหรือหลายชิน้ ที่ไม่ได้อัดหรือ ประสานจากไม้ชิ้นเล็กๆ หลายชิ้นรวมกัน
ทุกขนาด ทุกจานวน ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรองในหนังสือ กากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ใช้เป็น
หลักฐานให้เรียบร้อยก่อน จึงจะนาเคลื่อ นที่อ อกนอกเขตอ าเภอ (กรณีต่างจังหวัด) หรือ ออกนอกเขต
กรุงเทพมหานครได้
7.3 การนาสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกชนิด ทุกขนาด ทุกจานวน ที่อธิบดีกรมป่าไม้ไม่ได้ประกาศ
ยกเว้นออกนอกราชอาณาจักร ต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรองในหนังสือ กับสิ่งประดิษฐ์ฯ
ทุกฉบับที่ใช้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อยก่อน จึงจะนาเคลื่อนที่ออกนอกราชอาณาจักรได้ ยกเว้นผู้รับอนุญาต
ให้ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ตั้งอยู่ในท้องที่ 10 จังหวัด ตามข้อ 7.1 ไม่ต้องให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรอง
ข้อ 8 กรณีสถานที่ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ ตั้งอยู่ในท้องที่อาเภอที่
ไม่มีสานักงานป่าไม้อาเภอ หรือ ไม่มีเจ้าพนักงานป่าไม้ประจาการ อนุโลมให้ผู้รับอนุญาตค้าหรือ มีไ ว้

ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่ งสิ่งประดิษฐ์ฯ นาสิ่งประดิ ษฐ์ฯ ตามที่กล่าวในข้อ 7.1 และ 7.2 ออกนอกเขต
อาเภอท้องที่หรือจังหวัดแล้วแต่กรณี ไปถึงสานักงานป่าไม้หรือด่านป่าไม้ด่านแรก เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้มีอานาจตรวจสอบรับรองในหนังสือ กากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกฉบับที่ใช้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อ ยก่อ น
จึงจะนาเคลื่อนที่ต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
ลงนาม

ทิวา สรรพกิจ
(นายทิวา สรรพกิจ)
อธิบดีกรมป่าไม้

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 19 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535)

แบบหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
ท้ายประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ให้ผู้รับอนุญาตค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
(ด้านหน้าหนังสือกากับฯ)
ฉบับที่……………………………
เล่มที…่ …………………………

หนังสือกากับ

สิ่งประดิษฐ์ฯ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
ชื่อสถานที่ได้รับอนุญาต .....................................................
วันที่ ..............(เวลา).............................เดือน..............................พ.ศ. ……………
ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………… ผู้รับใบอนุญาตค้า ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ณ ที่ ..................................
เลขที.่ ...................... หมูท่ ี่ ................. ตรอก/ซอย ......................ถนน ......................... ตาบล/แขวง …………………………
อาเภอ/เขต …………………… จังหวัด .................. ตามใบอนุญาต ………………………… เลขที่ …………… เล่มที่ …………… ลงวันที่
……………………… เดือน ................................................. พ.ศ. ………………………… ได้จาหน่ายจ่ายโอนสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้ามชนิด .................................................. จานวน ………………………………
ตามรายการท้ายหนังสือกากับนี้ ซึ่งได้มาโดย
ผลิตจากโรงงานแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรมของข้าพเจ้า ตามใบอนุญาต ....................... ฉบับที่ ........
เล่มที่ ......................... ลงวันที่ ........................... เดือน ................................. พ.ศ. ..........................
หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ของ ........................................ ฉบับที่ ......................... เล่มที่ ....................
ลงวันที่ …………………………. เดือน .................................... พ.ศ. ..........................
หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ของ ........................................ ฉบับที่ ......................... เล่มที่ ....................
ลงวันที่ …………………………. เดือน .................................... พ.ศ. ..........................
หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ของ ........................................ ฉบับที่ ......................... เล่มที่ ....................
ลงวันที่ …………………………. เดือน .................................... พ.ศ. ..........................
ให้กับ ...................................................................................................... นาเคลื่อนที่ไปเพื่อ ค้า ใช้สอยส่วนตัว
ณ เลขที่ ................. หมูท่ ี่ ........... ตรอก/ซอย ................... ถนน ............................... ตาบล/แขวง ..........................
อาเภอ/เขต .......................... จังหวัด .......................... โดยพาหนะ ........................ หมายเลขทะเบียน ......................
ในความควบคุมของ ...................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า สิ่งประดิษฐ์ฯ เครื่องใช้ หรือสิง่ อื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้ามตามรายการท้ายหนังสือ
กากับฯ นี้ ได้มาโดยชอบตามพระราชบัญญัติป่าไม้ และได้ลงบัญชีจาหน่าย เล่มที่ ....................... หน้าที่ ................
ลาดับที่ ....................... แล้ว
หนังสือกากับฯ ฉบับนีใ้ ห้ใช้กากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ระหว่างนาเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 2 วัน นับแต่วันและเวลาที่ออก
หนังสือกากับฯ นี้
(ลงชื่อ) ...................................................................ผู้รับอนุญาต
(...................................................................)

สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ ………………… /…………………

ที่ทาการ ……………………………………………
วันที่ …………. เดือน ……………………………… พ.ศ. ………………………
ข้าพเจ้า .................................................................. ตาแหน่ง ................................................. ได้ตรวจสอบ
สิ่งประดิษฐ์ฯ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ตามรายการท้ายหนังสือกากับฯ ฉบับนีแ้ ล้ว รับรองว่า
ถูกต้อง และเป็นสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ได้มาโดยชอบตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ซึ่งผู้รับใบอนุญาตได้นาลงบัญชีแสดงรายการ
จาหน่ายแล้ว จึงให้ใช้หนังสือกากับฉบับนี้ เป็นหลักฐานระหว่างนาเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายปลายทาง ตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือกากับฯ ฉบับนีไ้ ด้ จนถึงวันที่ ............... (เวลา) .................... เดือน ................................. พ.ศ. ....................
(ลงชื่อ) ……………………………………………………… พนักงานเจ้าหน้าที่
(………………………………………………………)
ตาแหน่ง ……………………………………………………………………………………

บัญชีรายการสิ่งประดิษฐ์ฯ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
ท้ายหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ เล่มที่ ...................... ฉบับที่ ......................
ลงวันที่ ...................... เดือน ...................... พ.ศ. ......................
ลาดับที่

ชนิดไม้

ลักษณะ
สิ่งประดิษฐ์ฯ กว้าง

ขนาด
ยาว
หนาหรือสูง

จานวน

หมายเหตุ

รวมสิ่งประดิษฐ์ฯ ทั้งสิ้น จานวน .................................... (.....................................................)
(ลงชื่อ) ........................................ ผู้รับใบอนุญาต
(........................................)
(ลงชื่อ) ………………………………………… พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
(………………………………………… )
ตาแหน่ง …………………………………………

การตรวจสอบรับรองการต่ออายุหรือขยายเวลาหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯเพื่อนาเคลื่อนที่
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า
ตาแหน่ง
ได้ตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ฯตามหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯฉบับนี้แล้ว อนุญาตให้
นาเคลื่อนที่ต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้
จนถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
(ลงชื่อ)
(
ตาแหน่ง

ผู้อนุญาต
)

(ลงชื่อ)
(
ตาแหน่ง

ผู้ตรวจสอบรับรอง
)

ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาสั่ง เรื่องขอทาการแปรรูปไม้เพื่อการค้า
หรือตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเรื่องการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาสั่ง เรื่องขอทาการ
แปรรูปไม้เพื่อการค้า หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป หรือตั้งโรงงานแปรรูปไม้เสียใหม่ให้เป็นการเหมาะสมยิ่งขึน้
อาศัยความตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ป่า
ไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2519 อธิบดีกรมป่าไม้ ออก
ประกาศเป็นคาสั่งทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาสั่งเรื่องการขอทาการแปร
รูปไม้เพื่อการค้า หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป หรือตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาสั่งเรื่อง
การขอทาการแปรรูปไม้เพื่อการค้าหรือตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2502
เว้นแต่การพิจารณาสั่งอนุญาตให้ทาการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป หรือมีไม้แปรรูป
ไว้ในครอบครองซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาสั่งอนุญาตไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2519 ซึ่ง
เป็นวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เป็นต้นมา และ
ก่อนประกาศกรมป่าไม้ฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการดาเนินการโดยชอบตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ซึ่ง
ใช้บังคับในขณะนั้น
ข้อ 2 เมื่อได้รับคาขอตั้งโรงค้าไม้แปรรูป หรือคาขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป
ให้นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอแห่งท้องที่นั้น ๆ แล้วแต่กรณี สอบสวนพิจารณา
แล้วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่ง เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว
จึงให้นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอนั้นดาเนินการออกใบอนุญาตได้
ข้อ 3 เมื่อได้รับคาขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน หรือคาขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้โดยใช้แรงคน ให้นายอ าเภอหรือ ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอ าเภอแห่งท้อ งที่นั้น ๆ
แล้วแต่กรณี สอบสวนพิจารณาแล้วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจ ารณาสั่ง
เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด จึงให้นายอาเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอ าเภอนั้น
ดาเนินการออกใบอนุญาตได้
ข้อ 4 เมื่อได้รับคาขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้กาลังเครื่อ งจักรกล (เครื่อ งจักรไอน้า
เครื่องยนต์ หรือเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้า) ไม่ว่าจะมีปริมาณแรงม้าเท่าใด ให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้ เป็น
หัวหน้าประจากิ่งอาเภอแห่งท้องที่นั้น ๆ แล้วแต่กรณี สอบสวนพิจารณาแล้วเสนอเรื่องและความเห็นไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เมื่อได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้แล้ว
จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการออกใบอนุญาตได้

ข้อ 5 เมื่อได้รับคาขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้กาลังเครื่อ งจักรกล
(เครื่องจักรไอน้า เครื่องยนต์ หรือเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้า) ให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจา
กิ่งอาเภอแห่งท้องที่นั้น ๆ แล้วแต่กรณี สอบสวนพิจารณาแล้วเสนอเรื่องและความเห็นไปยั งผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้พิจารณาสั่ง
ข้อ 6 เมื่อได้รับคาขอทาการแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อการค้าชั่วคราว ให้นายอ าเภอหรือ
ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอแห่งท้องที่นั้น ๆ แล้วแต่กรณี สอบสวนพิจารณาแล้วเสนอเรื่อ ง
และความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้พิจารณาสั่ง เมื่อได้รับอนุมัติจ ากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว
จึงให้นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอนั้นดาเนินการออกใบอนุญาตได้
ข้อ 7 เมื่อได้รับคาขอทาการแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกล (เครื่องจักรไอน้า เครื่อ งยนต์
หรือเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้า) ชั่วคราว ให้นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอแห่งท้องที่นั้น
แล้วแต่กรณี สอบสวนพิจารณาแล้วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อ พิจ ารณาและ
เสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เมื่อได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้แล้ว จึงให้ผู้ว่าราชการจั งหวัดดาเนินการ
ออกใบอนุญาตได้
ข้อ 8 การขอทาการแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนหรือเครื่องจักรกลตามความในข้อ 6 และ 7
ถือว่าเป็นการขอทาการแปรรูปไม้ชั่วคราว เมื่อใบอนุญาตสิน้ อายุแล้วไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาตอีก
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2522
(ลงนาม) ถนอม เปรมรัศมี
(นายถนอม เปรมรัศมี)
อธิบดีกรมป่าไม้

(ราชกิจจาฯ เล่ม 96 ตอนที่ 25 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2522)

ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง กาหนดแบบบัญชีสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแบบบัญชีสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วย
ไม้หวงห้าม เสียใหม่ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่อ งใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้ห วงห้าม สะดวกต่อ การจัดทา และง่ายต่อ การตรวจสอบควบคุมของ
พนักงานเจ้าหน้าที่
จึงอาศัยอ านาจตามกฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ข้อ 5 อธิบดีกรมป่าไม้จึงประกาศให้ทราบดังนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกแบบบัญชีรับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
และบัญชีจาหน่ายหรือนาเคลื่อนที่ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้ห วงห้าม
นับแต่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ผู้รับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือ
สิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ทาบัญชีรับจาหน่ายหรือนาเคลื่อนที่ และสถิติคงเหลือ สิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม และบัญชี… (บัญชีแบบ 1) ท้ายประกาศนีแ้ ทน
ข้อ 3 สาหรับผู้รับใบอนุญาตค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม อยู่ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้บัญชีเดิมต่อ ไปได้
จนถึงวันสิน้ อายุใบอนุญาตนั้น
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 60 วัน เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2533
(ลงนาม)

ไพโรจน์ สุวรรณกร
(นายไพโรจน์ สุวรรณกร)
อธิบดีกรมป่าไม้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 107 ตอนที่ 117 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2533

คาแนะนา
วิธีทาบัญชีหลักฐานเอกสารแสดง การรับจาหน่าย หรือนาเคลื่อนที่
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม (บัญชีแบบ 2)

ช่องที่ 1 รายการที่

ให้ระบุลาดับหลักฐานเอกสารการได้สิ่งประดิษฐ์ฯ มาเข้าบัญชีแบบ 1
ในแต่ละวันตามลาดับ ตั้งแต่ต้นเดือนถึงสิน้ เดือน

ช่องที่ 2 วัน เดือน พ.ศ.

ให้ระบุ วัน เดือน พ.ศ. วันรับหลักฐานเอกสารการได้สิ่งประดิษฐ์ฯ มา
ให้ตรงกับวันรับสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามรายการที่นาลงไว้ในบัญชีแบบ 1

ช่องที่ 3 รายการหลักฐาน

ให้ระบุว่า เป็นหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ของใคร หรือ หนั งสือ รับรอง
ของที่ทาการใด หรือได้ผลิตจากโรงงานฯ ของตนเองที่ได้รับอนุญาต

ช่องที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ฯ นาเข้า ให้ร ะบุห น้าบัญชีและลาดับ ที่ข องรายการที่ร ับ สิ่ง ประดิษ ฐ์ฯ บัญ ชี
หน้าที่/รายการที่เข้าบัญชีแบบ 1 พร้อมกับให้หมายเหตุหน้าบัญชี/รายการ
ที่ลงในหลักฐานเอกสารฉบับที่นาลงบัญชีให้ตรงกัน
ช่องที่ 5 หมายเหตุ

ในกรณีมีสาระสาคัญเกี่ยวกับหลักฐานเอกสารการได้สิ่งประดิษฐ์ฯมา
ที่ต้องการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานในบัญชี ให้ลงไว้ใน
ช่องหมายเหตุนี้

ช่องที่ 6 รายการที่

ให้ระบุลาดับหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ผู้รับใบอนุญาตออกเพื่อจาหน่าย
หรือนาเคลื่อนที่

ช่องที่ 7 วัน เดือน พ.ศ.

ให้ระบุ วัน เดือน พ.ศ. ที่ออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ

ช่องที่ 8 หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้ระบุ ฉบับที่ เล่มที่ วัน เดือน พ.ศ. ที่ออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ
ช่องที่ 9 จาหน่ายจาก

ให้ระบุหน้าบัญชีและลาดับรายการสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่จาหน่ายออกหน้าที่/รายการ
จากบัญชีแบบ 1

ช่องที่ 10 หมายเหตุ

ในกรณีมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการออกหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ต้องการ
ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานในบัญชี ให้ลงไว้ในช่องหมายเหตุนี้

บัญชีหลักฐานเอกสารแสดง การรับจาหน่าย หรือนาเคลื่อนที่ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือ
สิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วย ไม้หวงห้าม (บัญชีแบบ 2)
ของ
เดือน
พ.ศ.
หลักฐานการได้มา
1
2
3
4
รายการ วัน
รายการหลักฐาน
สิ่งประดิษฐ์ฯ
ที่
เดือน
นาเข้าบัญชี
หลักฐาน
ลงวันที่
พ.ศ.
หน้าที่/
ฉบับที่ เล่มที่
ใด ของใคร
เดือน พ.ศ.
รายการที่

5
หมายเหตุ

หลักฐานการจาหน่ายหรือนาเคลื่อนที่
6
7
8
9
รายการ วัน หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ จาหน่ายจาก
ที่
เดือน
หน้าที่/
ลงวันที่
พ.ศ. ฉบับที่ เล่มที่
รายการที่
เดือน พ.ศ.

10
หมายเหตุ

คาแนะนา
วิธีทาบัญชีรับ จาหน่ายหรือนาเคลื่อ นที่ และสถิ ติคงเหลือ สิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่ งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม (บัญชีแ บบ 1)

ช่องที่ 1 รายการที่

ให้ร ะบุ เลขลาดับสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามชนิด ขนาด ที่นาลงรายการรับ
ในบัญชี

ช่องที่ 2 ชนิดสิ่งประดิษฐ์ฯ

ให้ร ะบุ ชนิดเครื่อ งเรือ น เครื่อ งใช้ หรื อ สิ่ง อื่น ใดบรรดาที่ทาด้ว ย
ไม้หวงห้าม

ช่องที่ 3 ชนิดไม้

ให้ระบุ ชนิดไม้หวงห้ามที่ทาเป็นสิ่งประดิษฐ์ฯ

ช่องที่ 4 ขนาด

ให้ระบุ ขนาดความกว้าง ความยาว และความหนา หรือ ความสูงของ
สิ่งประดิษฐ์ฯ

ช่องที่ 5 รายการสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้ระบุ จานวนสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่รับ จาหน่ ายเคลื่อนที่ และจานวนคงเหลือ
(สต๊อก) ในแต่ละวันตามลาดับวันที่ ตั้งแต่ต้นเดือนถึงสิน้ เดือน
ช่องที่ 6 หมายเหตุ

ในกรณีมีสาระสาคัญที่ต้องการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน
ในบัญชี ให้ลงในช่อ งหมายเหตุนี้ ยอดรวมในเดือ นนี้ใ ห้ร วมยอด
สิ่งประดิษฐ์ฯ รับจาหน่ายหรือนาเคลื่อนที่ และยอดจานวนคงเหลือ
แต่ละยอดตั้งแต่วันต้นเดือนถึงวันสิน้ เดือน แล้วแยกลงบัญชีแต่ละยอด
ให้ชัดเจน

บัญชีรับ จาหน่ายหรือนาเคลื่อนที่ และสถิตคิ งเหลือ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม (บัญชีแบบ 1)
ของ...............................................................
เดือน............................... พ.ศ. ....................
1
รายการ
ที่

2
ชนิด
สิ่งประดิษฐ์ฯ

3
ชนิดไม้

4 ขนาด
กว้าง

หนา
ยาว หรือ
สูง

5

รายการสิ่งประดิษฐ์ เครือ่ งใช้ หรือสิง่ อื่นใดบรรดาทีท่ าด้วยไม้หวงห้าม

วันที่..........................
รับ

วันที.่ .........................

จ่าย เหลือ รับ

จ่าย

วันที.่ .........................

เหลือ รับ

จ่าย

วันที.่ .........................

เหลือ รับ

จ่าย

รายการสิ่งประดิษฐ์ เครือ่ งใช้ หรือสิง่ อื่นใดบรรดาทีท่ าด้วยไม้หวงห้าม
วันที.่ .........................

เหลือ รับ

จ่าย

วันที.่ .........................

เหลือ รับ

จ่าย เหลือ

วันที.่ .........................
รับ

จ่าย เหลือ

วันที่..........................
รับ

จ่าย เหลือ

วันที่..........................
รับ

จ่าย เหลือ

6
หมายเหตุ

รวมยอดในเดือนนี้
จาหน่าย.........ชิน้
คงเหลือ..........ชิน้
รวมทั้งสิ้น

ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง กาหนดแบบบัญชีประจาโรงงานแปรรูปไม้
และโรงค้าไม้แปรรูป
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
ด้วยกรมป่าไม้ได้พิจารณาเห็นสมควรแก้ไขแบบบัญชีประจาโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าไม้แปรรูป
เสียใหม่ เนื่องจากแบบบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้กาหนดขึน้ ใช้เป็นเวลานานแล้ว ไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน และมักจะมีปัญหายุ่งยากในการปฏิบัติทั้งผู้รับอนุญาตและเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ เนื่องจากมีแบบบัญชี
หลายแบบ และมีขั้นตอนการลงบัญชียุ่งยากสลับซับซ้อน จึงได้พิจารณากาหนดแบบบัญชีขึ้นใหม่ เพื่อให้
เกิดความเหมาะสม และสะดวกแก่การปฏิบัติ
อาศัยอ านาจตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ป่าไม้
พุทธศั กราช 2484 ว่าด้ วยการแปรรูปไม้ และมีไม้แปรรูป ข้ อ 6 และข้อ 7 อธิบดีกรมป่ าไม้จึ งก าหนดแบบบั ญชี
ประจาโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้า ไม้แ ปรรูป ให้ผู้ร ับ อนุญ าตปฏิบัติต ามแบบบัญ ชีท้า ยประกาศนี้
บรรดาแบบบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้ใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2523 และให้เริ่มใช้แบบบัญชี ที่
กาหนดขึน้ ตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2524 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2523
ถนอม เปรมรัศมี
อธิบดีกรมป่าไม้

(ราชกิจจาฯ เล่ม 97 ตอนที่ 202 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2523)

คาแนะนา
การทาบัญชีไม้ท่อนประจาโรงงานแปรรูปไม้
1. ลาดับที่
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

หมายถึง เลขลาดับไม้ทุกชนิดที่นาเข้าสู่โรงงานแปรรูปไม้ ให้ลงตามลาดับ
ตั้งแต่เลขที่ 1 ไปจนถึงสิน้ ปี เมื่อขึน้ ปีใหม่จึงเปลี่ยนขึน้ ลาดับที่ใหม่
วัน เดือน ปี
หมายถึง วัน เดือน ปี ที่นาไม้ท่อนเข้าสู่บริเวณโรงงานแปรรูปไม้
ชนิดไม้
ให้ระบุชื่อชนิดไม้ทุกชนิดที่นาเข้าสู่บริเวณโรงงานแปรรูปไม้ตามความเป็นจริง
เลขเรียง
หมายถึง เลขประจาท่อนไม้ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตีทับไว้
รูปรอยตรา
หมายถึง รูปรอยตราของรัฐบาลที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตีประทับไว้
ขนาด
ให้ระบุขนาดความยาว ความโต ของไม้แต่ละท่อน
ปริมาตร
ให้คานวณเป็นลูกบาศก์เมตร โดยใช้สูตรตามที่ทางราชการกาหนด
หลักฐานการได้มา ให้ระบุชื่อที่ทาการออกหลักฐาน พร้อมทั้งฉบับที่ เล่มที่ และวัน เดือน ปี
ที่ออกหลักฐาน
การจาหน่าย
ให้ระบุว่าจาหน่ายโดยวิธีใด เมื่อใด
หมายเหตุ
ถ้ามีข้อความสิ่งใดที่จะระบุเพิ่มเติม ให้ระบุไว้ในช่องนี้

ข้อปฏิบัติ
1. เมื่อถึงวันสิ้นเดือน ให้ขีดเส้นยาวตลอดหน้า เป็นช่องรวมจานวนไม้และปริมาตรไม้ที่รับเข้า
2. หลักฐานการได้มา ผู้รับอนุญาตต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานประจาโรงงานฯ เพื่อเจ้าหน้าที่
จะได้ตรวจสอบตามระเบียบของทางราชการ
3. บัญชีประจาโรงงาน ผู้รับอนุญาตต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ และผู้รับอนุญาตต้องลงรายการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
อยู่เสมอ

บัญชีไม้ท่อนประจาโรงงาน
แปรรูปไม้ ……………………………………………………………………
ประจาเดือน ................................. พ.ศ. 25........................
1
ลาดับ
ที่
(ตลอดปี)

2

3

4

5

วัน เดือน ปี

ชนิดไม้

เลขเรียง

รูปรอยตรา

6
ขนาด
ยาว โต

7
ปริมาตร
ม3.

8
หลักฐานการได้มา
ใบเบิกทางหรือหลักฐานที่อ้าง
ที่ทาการใด
ฉบับ เล่มที่ วัน เดือน ปี

9
การจาหน่าย
โดยวิธีแปรรูป วัน เดือน ปี
หรือวิธีใด
ที่จาหน่าย

10
หมายเหตุ

คาแนะนา
การทาบัญชีไม้แปรรูปประจาโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูป
1. ลาดับที่

หมายถึง เลขลาดับที่ทั่วไปในการรับ ให้ลงตามลาดับที่ตั้งแต่ 1 ไปจนถึงสิ้นเดือน
เมื่อขึน้ เดือนใหม่ให้เริ่มเลขลาดับใหม่
2. วัน เดือน ปี หมายถึง วัน เดือน ปี ที่ได้รับไม้แปรรูปเข้าโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูป
หรือวันที่ได้รับไม้แปรรูปจากไม้ท่อนที่ทาการแปรรูปได้
3. ไม้แปรรูปที่รับ ให้ระบุชนิดไม้ที่นาเข้า พร้อมทั้งจานวนและปริมาตรไม้ ตลอดจนหลักฐานการได้มา
ก็ให้ระบุชื่อผู้ออกหลักฐาน ฉบับที่ เล่มที่ วัน เดือน ปี ที่ออกหลักฐานตามความเป็นจริง
กรณีที่เป็นไม้แปรรูปรับจากการแปรรูปจากไม้ท่อนของโรงงานแปรรูปไม้ของผู้รับอนุญาต
ที่อยู่ในสถานที่เดียวกัน ให้ระบุในช่องผู้ออกหลักฐานว่า “รับจากการแปรรูป” แล้วให้
ระบุไว้ในช่องหมายเหตุ (ช่องที่ 4) ว่าได้มาจากการแปรรูปไม้ท่อ นตามบัญชีไม้ท่อ น
เลขลาดับที่เท่าใด เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
4. หมายเหตุ
ถ้ามีสิ่งใดจะระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับไม้แปรรูปให้ระบุไว้ในช่องนี้
5. ลาดับที่
หมายถึง เลขลาดับที่ทั่วไปในการจาหน่าย ให้ลงตามลาดับที่ตั้งแต่ 1 ไปจนถึงสิ้นเดือน
เมื่อขึน้ เดือนใหม่ให้เริ่มเลขลาดับใหม่
6. วัน เดือน ปี หมายถึง วัน เดือน ปี ที่จาหน่ายไม้แปรรูปออกจากโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้า
ไม้แปรรูป
7. ไม้แปรรูปที่จาหน่าย ให้ระบุชนิดไม้ที่จาหน่าย พร้อมทั้งจานวนและปริมาตรไม้ ตลอดจนหลักฐาน
การจาหน่ายหนังสือกากับไม้แปรรูป ฉบับที่ เล่มที่ วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
กากับไม้แปรรูป
8. หมายเหตุ
ถ้ามีสิ่งใดจะระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจาหน่ายไม้แปรรูป ให้ระบุไว้ในช่องนี้

ข้อปฏิบัติ
1. สาหรับโรงงานแปรรูปไม้ ให้ลงรายการรับหรือจาหน่ายเศษไม้ ขีเ้ ลื่อย ไว้เป็นหลักฐานในช่อ ง
ชนิดไม้และปริมาตรไม้
2. เมื่อถึงสิ้นเดือน ให้ขีดเส้นยาวตลอดหน้า เป็นช่อ งรวมจานวนไม้และปริมาตรไม้ที่รับเข้าและ
จาหน่าย
3. หลักฐานการได้มาและหลักฐานการจาหน่าย ผู้รับอนุญาตต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานประจา
โรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป
4. บัญชีประจาโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูป ผู้รับอนุญาตต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่
ที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ และผู้รับอนุญาตต้อ งลงรายการให้ครบถ้วน
ตามความเป็นจริงอยู่เสมอ

บัญชีไม้แปรรูปประจาโรงงานแปรรูปไม้
หรือโรงค้าไม้แปรรูป……………………………………
ประจาเดือน....................................... พ.ศ. 25…………………
1

2

3
4
5
6
7
8
ไม้แปรรูปที่รับ
ไม้แปรรูปที่จาหน่าย
ลาดับ วัน เดือน ปี
หมายเหตุ ลาดับ วัน เดือน ปี
หมายเหตุ
หลักฐานการได้มา
หลักฐานการจาหน่าย
ปริมาตร
ปริมาตร
ชนิดไม้ จานวน
ชนิดไม้ จานวน
3
3
ที่
ที่
ม . ผู้ออกหลักฐาน ฉบับที่ เล่มที่ วัน เดือน ปี
ม . ฉบับที่ เล่มที่ วัน เดือน ปี

คาแนะนา
การทาบัญชีแสดงสถิติไม้ท่อนและไม้แปรรูปประจาโรงงานแปรรูปไม้
หรือโรงค้าไม้แปรรูป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ลาดับที่ หมายถึง เลขลาดับไม้ทุกชนิด ทั้งไม้ท่อนและไม้แปรรูป
ชนิดไม้ ให้ระบุชนิดไม้ทุกชนิดที่นาเข้าหรือจาหน่าย
ยอดยกมาจากเดือนก่อน ให้แสดงยอดสถิติของเดือนที่แล้วมา โดยลงยอดจานวนและปริมาตร
รับในเดือนนี้ ให้แสดงยอด จานวน และปริมาตรไม้ที่รับในเดือนนี้
จาหน่ายในเดือนนี้ ให้แสดงยอด จานวน และปริมาตรไม้ที่จาหน่ายในเดือนนี้
ยอดยกไปเดือนหน้า ให้แสดงยอดสถิติของไม้ที่คงเหลือ
หมายเหตุ
ถ้ามีข้อความสิ่งใดที่จะระบุเพิ่มเติม ให้ระบุไว้ในช่องนี้

ข้อปฏิบัติ
1. เมื่อถึงวันสิ้นเดือน ให้ขีดเส้นยาวตลอดหน้า เป็นช่องรวมจานวนไม้ ปริมาตรไม้ที่คงเหลือยกมา
จากเดือนก่อน
รับในเดือนนี้
จาหน่ายในเดือนนี้ และยอดยกไปเดือนหน้า
2. บัญชีประจาโรงงาน ผู้รับอนุญาตต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจดูได้ และผู้รับอนุญาตต้องลงรายการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงอยู่เสมอ

บัญชีแสดงสถิตไิ ม้ทอ่ นและไม้แปรรูปของโรงงานแปรรูปไม้
หรือโรงค้าไม้แปรรูป…………………………………………………
ประจาเดือน……………………………………….พ.ศ. 25………………..
1

2

3
4
5
6
7
ยอดยกมาจากเดือนก่อน
รับในเดือนนี้
จาหน่ายในเดือนนี้
คงเหลือยกไปเดือนหน้า
ลาดับ ชนิดไม้
หมายเหตุ
ไม้ท่อน
ไม้แปรรูป
ไม้ท่อน
ไม้แปรรูป
ไม้ท่อน
ไม้แปรรูป
ไม้ท่อน
ไม้แปรรูป
3
3
3
3
3
3
3
3
ที่
จานวน ปริมาตร ม . จานวน ปริมาตร ม . จานวน ปริมาตร ม . จานวน ปริมาตร ม . จานวน ปริมาตร ม . จานวน ปริมาตร ม . จานวน ปริมาตร ม . จานวน ปริมาตร ม .

(สาเนา)
ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป
ออกหนังสือกากับไม้แปรรูป

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุ ทธศักราช 2484
แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2503 อธิบดีกรมป่าไม้จึงประกาศกาหนดให้
ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกากับไม้ แปรรูป เพื่อให้
บุคคลนาไม้แปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ให้ยกเลิกประกาศกรมป่าไม้ เรื่อ ง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้า
ไม้แปรรูปออกหนังสือกากับไม้แปรรูป ฉบับลงวันที่ 4 ธันวาคม 2529
2. ให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือ กากับไม้แปรรูป
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อ ให้บุคคลนาไม้แปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตได้ และ
หนังสือกากับไม้แปรรูปนี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 39 โดยให้
มีอายุการใช้ได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่วันและเวลาที่ออกหนังสือกากับไม้แปรรูปเป็นต้นไป
3. หนังสือกากับไม้แปรรูปตามข้อ 2 ใช้ได้เฉพาะในเขตท้องที่จังหวัดที่ได้รับอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปของตนเองเท่านั้น เว้นแต่ผู้รับอนุ ญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือผู้รับอนุญาต
ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ซึ่งได้รับอนุญาตตั้งภายในเขตท้องที่ จังหวัดสิงห์บุรี , จังหวัดอ่างทอง , จังหวัดปทุมธานี ,
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , จังหวัดนนทบุรี , กรุงเทพมหานคร , จังหวัดสมุทรสาคร , จังหวัดสมุทรสงคราม,
จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ ให้ใช้ภายในเขตท้องที่ทั้ง 10 จังหวัด นั้นได้
4. หนังสือกากับไม้แปรรูปดังกล่าวในข้อ 2. และข้อ 3. ให้จัดพิมพ์เป็นเล่ม จานวนเล่มละ
50 ฉบับ แต่ละฉบับมีสามตอน ตอนปลายใช้กากับไม้แปรรูปที่นาเคลื่อนที่หรือขนย้ายไป ตอนกลางให้รวบรวม
ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป หรือผู้รับมอบอ านาจ
แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปทุกๆ เดือน ส่วนตอนต้นขั้วให้ผู้รับอนุญาตเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
ในบริเวณโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เมื่อพ้นกาหนดแล้ว
จะทาลายเสียก็ได้
5. หนังสือกากับไม้แปรรูปแต่ละเล่ม จะใช้ได้ต่อเมื่อผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือ
โรงค้าไม้แปรรูป ได้นาไปให้จังหวัดท้องที่หรือฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ กองการอนุญาต แล้วแต่กรณี
ประทับตราประจาต่อ ซึ่งเป็นเครื่องหมายกรมป่าไม้ทุกฉบับ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตราประจาต่อ
ซึ่งเป็นเครื่องหมายกรมป่าไม้ที่หน้าปกหนังสือกากับไม้แปรรูปทุกเล่ม ทั้งให้ระบุเล่มที่ของหนังสือ กากับ

ไม้แปรรูปเล่มนั้น และฉบับที่ วัน เดือน ปี ของใบอนุญาตตั้ งโรงงานแปรรูปไม้หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป
พร้อมกับระบุข้อความว่า “ให้ใช้ได้” แล้วให้ผู้อนุญาตหรือผู้รับมอบลงลายมือชื่อตาแหน่งไว้เป็นหลักฐาน
ที่หน้าปกด้วย
สาหรับหนังสือกากับไม้แปรรูปตอนปลายทุกฉบับ ที่มอบให้ผู้นาเคลื่อนที่ใช้กากับไม้แปรรูป
ให้จังหวัดประทับตราแสดงเงื่อนไขการอนุญาตให้นาเคลื่อนที่ ดังนี้
5.1 ในเขตท้องที่ 10 จังหวัด ตามข้อ 3 ให้กาหนดแบบตราอนุญาตให้นาเคลื่อนที่ได้โดย
ไม่ต้องแจ้งผ่านด่านป่าไม้ และให้นาผ่านด่านป่าไม้ได้ทุกเวลาภายในอายุห นังสือ กากับไม้แปรรูป หาก
นาไม้แปรรูปเคลื่อนที่ออกนอกเขต 10 จังหวัด ต้องขอรับใบเบิกทางจากพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ ห รือ
ด่านป่าไม้แห่งแรกที่ตั้งอยู่ในเส้นทางที่จะนาไม้ออกนอกเขต 10 จังหวัดนั้นเสียก่อน
5.2 จังหวัดอื่น ๆ นอกจาก 10 จังหวัด ตามข้อ 5.1 ให้กาหนดแบบตราอนุญาตให้นาเคลื่อนที่ ได้
ทุกเวลาภายในอายุหนังสือกากับไม้แปรรูป และนาผ่านด่านป่าไม้ในเขตจังหวัดนั้นได้ (เว้นด่านป่าไม้
ประเภทที่ 1) หากนาเคลื่อนที่ออกนอกเขตจังหวัดนั้น ต้องขอรับใบเบิกทางจากพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่
หรือด่านป่าไม้ในเขตท้องที่จังหวัดนั้นเสียก่อน
6. การกรอกข้อความในแบบฟอร์มหนังสือกากับไม้แปรรูป ตามข้อ 4. ให้พับตอนปลายด้านหน้า
แบบหนังสือกากับไม้แปรรูปอยูด่ ้านบนให้แบบหนังสือกากับไม้แปรรูปทั้ง 3 ตอนตรงกัน แล้วให้เขียนครั้งเดียว
โดยใช้กระดาษคาร์บอนสอดแทรกให้ข้อความตรงกันทั้ง 3 ตอน แล้วกลับด้านหลังเขียนรายการไม้แปรรูป
โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเขียนรายการด้านหน้า
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 30 วัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2546
(ลงนาม) วีรพันธุ์ ศรีบุญลือ
(นายวีรพันธุ์ ศรีบุญลือ)
อธิบดีกรมป่าไม้

1. (ตอนต้นขั้วเก็บรั กษาไว้ในที่ปลอดภัย)

หนังสือกากับไม้แปรรูป
เล่มที.่ .....................ฉบับที.่ .....................ชื่อในทางการพาณิชย์………………………………………………………………………………………
วันที.่ .............................. (เวลา...................น.) เดือน........................................ พ.ศ. ....................
ข้าพเจ้า.......................................................................ผู้รับอนุญาตตั้ง…………………………………………………..
โดยใช้....................................................................ปริมาณกาลัง…………….……...แรงม้า ณ ที่………………………………………
ตาบล...............................................อาเภอ................................................จังหวัด.....................................................
ตามใบอนุญาตที่ทาการ..................................................................เล่มที่..............................เลขที.่ .............................
ลงวันที่............เดือน.................................... พ.ศ. .......................ได้จาหน่ายไม้..........................................................
จานวน.................................แผ่น ปริมาตร...................................................ลูกบาศก์เมตร ตามรายการท้ายหนังสือ
กากับไม้แปรรูปนีใ้ ห้แก่.......................................................................................นาเคลื่อนที่จากโรงงานแปรรูปไม้หรือ
โรงค้าไม้แปรรูปแห่งนีไ้ ปยังที่............................................................................ตาบล..................................................
อาเภอ...............................................จังหวัด...............................................โดยทาง...................................................
ในความควบคุมของ…………………………………………………………………………………………………………
ไม้แปรรูปจานวนนีไ้ ด้มาตามใบเบิกทางหรือหนังสือกากับไม้แปรรูปดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ใบเบิกทางที่ทาการ........................เล่มที.่ .................เลขที่............ ลงวันที่............เดือน..................พ.ศ. ............
ใบเบิกทางที่ทาการ........................เล่มที.่ .................เลขที่............ ลงวันที่............เดือน..................พ.ศ. ............
ใบเบิกทางที่ทาการ........................เล่มที.่ .................เลขที่............ ลงวันที่............เดือน..................พ.ศ. ............
หนังสือกากับไม้แปรรูปของ............เล่มที.่ .................เลขที่............ ลงวันที่............เดือน..................พ.ศ. ...........
หนังสือกากับไม้แปรรูปของ............เล่มที.่ .................เลขที่............ ลงวันที่............เดือน..................พ.ศ. ...........
หนังสือกากับไม้แปรรูปของ............เล่มที.่ .................เลขที่............ ลงวันที่............เดือน..................พ.ศ. ...........

หนัง สื อกากับไม้ แ ปรรู ปฉบับนี้ ใช้กากับไม้แ ปรรู ประหว่า งนาเคลื่อนที่ได้ ไม่ เกิน 24 ชั่ วโมง นับ
ตั้งแต่วันและเวลาที่ออกหนังสือกากับไม้แปรรูปนี้ จนถึงวันที่..............(เวลา.........น.) เดือน.......................พ.ศ. ...........
ข้า พเจ้าขอรับรองว่า ไม้แปรรูปรายนี้ เป็น ไม้ที่ได้มาโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติป่า ไม้ ทั้ง ได้
ลงบัญ ชีไ ม้แ ปรรู ป ที่ รั บ และบั ญ ชี ไ ม้แ ปรรู ป ที่ จาหน่ า ยหรื อ นาเคลื่ อนที่ เ ป็ น การถูก ต้ อ งตามบั ญ ชีจาหน่า ยหรื อ
นาเคลือ่ นที่ หน้า....................................................................เลขลาดับที่...................................................................
และได้ลงลายมือชื่อกากับลงในบัญชีจาหน่าย หรือนาเคลื่อนที่ไว้เป็นหลักฐานแล้ว
(ลายมือชื่อ) ..........................................ผู้โอนหรือผูร้ ับมอบอานาจ
(ลายมือชื่อ) ..........................................ผู้รับโอนหรือผู้แทน
(ลายมือชื่อ) ..........................................ผู้ควบคุมหรือนาไม้เคลื่อนที่

รายการไม้แปรรูปท้ายหนังสือกากับไม้แปรรูป เล่มที่....................................ฉบับที่…………………….
ลงวันที่...............เดือน..................................พ.ศ. …………………

ลาดับที่

ชนิดไม้แปรรูป

รวมทั้งสิ้น

จานวน

ขนาด (ซ.ม.)
โตหรือ
ยาว กว้าง
หนา

ปริมาตร
คิดเป็นลูก
บาศก์เมตร

รูปรอยตรา
เครื่องหมาย
ที่ใช้ประทับ

หมายเหตุ

2. (ตอนกลางรวบรวมส่งพนักงานเจ้าหน้าที่)

หนังสือกากับไม้แปรรูป
เล่มที.่ .....................ฉบับที.่ .....................ชื่อในทางการพาณิชย์………………………………………………………………………………………
วันที.่ .............................. (เวลา...................น.) เดือน........................................ พ.ศ. ....................
ข้าพเจ้า.......................................................................ผู้รับอนุญาตตั้ง…………………………………………………..
โดยใช้....................................................................ปริมาณกาลัง…………….……...แรงม้า ณ ที่………………………………………
ตาบล...............................................อาเภอ................................................จังหวัด.....................................................
ตามใบอนุญาตที่ทาการ..................................................................เล่มที่..............................เลขที.่ .............................
ลงวันที่............เดือน.................................... พ.ศ. .......................ได้จาหน่ายไม้..........................................................
จานวน.................................แผ่น ปริมาตร...................................................ลูกบาศก์เมตร ตามรายการท้ายหนังสือ
กากับไม้แปรรูปนีใ้ ห้แก่.......................................................................................นาเคลื่อนที่จากโรงงานแปรรูปไม้หรือ
โรงค้าไม้แปรรูปแห่งนีไ้ ปยังที่............................................................................ตาบล..................................................
อาเภอ...............................................จังหวัด...............................................โดยทาง...................................................
ในความควบคุมของ…………………………………………………………………………………………………………
ไม้แปรรูปจานวนนีไ้ ด้มาตามใบเบิกทางหรือหนังสือกากับไม้แปรรูปดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ใบเบิกทางที่ทาการ........................เล่มที.่ .................เลขที่............ ลงวันที่............เดือน..................พ.ศ. ............
ใบเบิกทางที่ทาการ........................เล่มที.่ .................เลขที่............ ลงวันที่............เดือน..................พ.ศ. ............
ใบเบิกทางที่ทาการ........................เล่มที.่ .................เลขที่............ ลงวันที่............เดือน..................พ.ศ. ............
หนังสือกากับไม้แปรรูปของ............เล่มที.่ .................เลขที่............ ลงวันที่............เดือน..................พ.ศ. ...........
หนังสือกากับไม้แปรรูปของ............เล่มที.่ .................เลขที่............ ลงวันที่............เดือน..................พ.ศ. ...........
หนังสือกากับไม้แปรรูปของ............เล่มที.่ .................เลขที่............ ลงวันที่............เดือน..................พ.ศ. ...........

หนัง สื อกากับไม้ แ ปรรู ปฉบับนี้ ใช้กากับไม้แ ปรรู ประหว่า งนาเคลื่อนที่ได้ ไม่ เกิน 24 ชั่ วโมง นับ
ตั้งแต่วันและเวลาที่ออกหนังสือกากับไม้แปรรูปนี้ จนถึงวันที่..............(เวลา.........น.) เดือน.......................พ.ศ. ...........
ข้า พเจ้าขอรับรองว่า ไม้แปรรูปรายนี้ เป็น ไม้ที่ได้มาโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติป่า ไม้ ทั้ง ได้
ลงบัญ ชีไ ม้แ ปรรู ป ที่ รั บ และบั ญ ชี ไ ม้แ ปรรู ป ที่ จาหน่ า ยหรื อ นาเคลื่ อนที่ เ ป็ น การถูก ต้ อ งตามบั ญ ชีจาหน่า ยหรื อ
นาเคลื่อนที่ หน้า....................................................................เลขลาดับที่...................................................................
และได้ลงลายมือชื่อกากับลงในบัญชีจาหน่าย หรือนาเคลื่อนที่ไว้เป็นหลักฐานแล้ว
(ลายมือชื่อ) ..........................................ผู้โอนหรือผูร้ ับมอบอานาจ
(ลายมือชื่อ) ..........................................ผู้รับโอนหรือผู้แทน
(ลายมือชื่อ) ..........................................ผู้ควบคุมหรือนาไม้เคลื่อนที่

รายการไม้แปรรูปท้ายหนังสือกากับไม้แปรรูป เล่มที่ ....................................ฉบับที่…………………….
ลงวันที่...............เดือน..................................พ.ศ. …………………

ลาดับที่

ชนิดไม้แปรรูป

รวมทั้งสิ้น

จานวน

ขนาด (ซ.ม.)
โตหรือ
ยาว กว้าง
หนา

ปริมาตร
คิดเป็นลูก
บาศก์เมตร

รูปรอยตรา
เครื่องหมาย
ที่ใช้ประทับ

หมายเหตุ

3. (ตอนปลายใช้กากับไม้แปรรูปที่นาเคลื่อนที่)

หนังสือกากับไม้แปรรูป
เล่มที.่ .....................ฉบับที.่ .....................ชื่อในทางการพาณิชย์………………………………………………………………………………………
วันที.่ .............................. (เวลา...................น.) เดือน........................................ พ.ศ. ....................
ข้าพเจ้า.......................................................................ผู้รับอนุญาตตั้ง…………………………………………………..
โดยใช้....................................................................ปริมาณกาลัง…………….……...แรงม้า ณ ที่………………………………………
ตาบล...............................................อาเภอ................................................จังหวัด.....................................................
ตามใบอนุญาตที่ทาการ..................................................................เล่มที่..............................เลขที.่ .............................
ลงวันที่............เดือน.................................... พ.ศ. .......................ได้จาหน่ายไม้..........................................................
จานวน.................................แผ่น ปริมาตร...................................................ลูกบาศก์เมตร ตามรายการท้ายหนังสือ
กากับไม้แปรรูปนีใ้ ห้แก่.......................................................................................นาเคลื่อนที่จากโรงงานแปรรูปไม้หรือ
โรงค้าไม้แปรรูปแห่งนีไ้ ปยังที.่ ...........................................................................ตาบล..................................................
อาเภอ...............................................จังหวัด...............................................โดยทาง...................................................
ในความควบคุมของ…………………………………………………………………………………………………………
ไม้แปรรูปจานวนนีไ้ ด้มาตามใบเบิกทางหรือหนังสือกากับไม้แปรรูปดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ใบเบิกทางที่ทาการ........................เล่มที.่ .................เลขที่............ ลงวันที่............เดือน..................พ.ศ. ............
ใบเบิกทางที่ทาการ........................เล่มที.่ .................เลขที่............ ลงวันที่............เดือน..................พ.ศ. ............
ใบเบิกทางที่ทาการ........................เล่มที.่ .................เลขที่............ ลงวันที่............เดือน..................พ.ศ. ............
หนังสือกากับไม้แปรรูปของ............เล่มที.่ .................เลขที่............ ลงวันที่............เดือน..................พ.ศ. ...........
หนังสือกากับไม้แปรรูปของ............เล่มที.่ .................เลขที่............ ลงวันที่............เดือน..................พ.ศ. ...........
หนังสือกากับไม้แปรรูปของ............เล่มที.่ .................เลขที่............ ลงวันที่............เดือน..................พ.ศ. ...........

หนัง สื อกากับไม้ แ ปรรู ปฉบับนี้ ใช้กากับไม้แ ปรรู ประหว่า งนาเคลื่อนที่ได้ ไม่ เกิน 24 ชั่ วโมง นับ
ตั้งแต่วันและเวลาที่ออกหนังสือกากับไม้แปรรูปนี้ จนถึงวันที่..............(เวลา.........น.) เดือน.......................พ.ศ. ...........
ข้า พเจ้าขอรับรองว่า ไม้แปรรูปรายนี้ เป็น ไม้ที่ได้มาโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติป่า ไม้ ทั้ง ได้
ลงบัญ ชีไ ม้แ ปรรู ป ที่ รั บ และบั ญ ชี ไ ม้แ ปรรู ป ที่ จาหน่ า ยหรื อ นาเคลื่ อนที่ เ ป็ น การถูก ต้ อ งตามบั ญ ชีจาหน่า ยหรื อ
นาเคลื่อนที่ หน้า....................................................................เลขลาดับที่...................................................................
และได้ลงลายมือชื่อกากับลงในบัญชีจาหน่าย หรือนาเคลื่อนที่ไว้เป็นหลักฐานแล้ว
(ลายมือชื่อ) ..........................................ผู้โอนหรือผูร้ ับมอบอานาจ
(ลายมือชื่อ) ..........................................ผู้รับโอนหรือผู้แทน
(ลายมือชื่อ) ..........................................ผู้ควบคุมหรือนาไม้เคลื่อนที่

รายการไม้แปรรูปท้ายหนังสือกากับไม้แปรรูป เล่มที่ ....................................ฉบับที่…………………….
ลงวันที่...............เดือน..................................พ.ศ. …………………

ลาดับที่

ชนิดไม้แปรรูป

รวมทั้งสิ้น

จานวน

ขนาด (ซ.ม.)
โตหรือ
ยาว กว้าง
หนา

ปริมาตร
คิดเป็นลูก
บาศก์เมตร

รูปรอยตรา
เครื่องหมาย
ที่ใช้ประทับ

หมายเหตุ

(สาเนา)
ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป
ออกหนังสือกากับไม้แปรรูป (ฉบับที่ 2)
ด้วยกรมป่าไม้เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป ออกหนังสือกากับไม้แปรรูป ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2546 เพื่อความเหมาะสม
และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุ ทธศักราช 2484
แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2503 อธิบดีกรมป่าไม้จึงให้ยกเลิกความในข้อ 6
ของประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป ออกหนังสือ
กากับไม้แปรรูป ลงวันที่ 10 มกราคม 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“6. การกรอกข้อความในแบบฟอร์มหนังสือกากับไม้แปรรูปตามข้อ 4. ให้พับตอนปลายด้านหน้า
แบบหนังสือกากับไม้แปรรูปอยู่ด้านบน ให้แบบหนังสือกากับไม้แปรรูปทั้ง 3 ตอนตรงกัน แล้วให้เขียนครั้งเดียว
โดยใช้กระดาษคาร์บอนสอดแทรกให้ข้อความตรงกันทั้ง 3 ตอน แล้วกลับด้านหลังเขียนรายการไม้แปรรูป
โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเขียนรายการด้านหน้า
สาหรับผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะพิมพ์รายการไม้แปรรูปแทนการเขียน ก็ให้ทาได้โดยพิมพ์
รายการไม้แปรรูปให้ข้อความตรงกันทั้ง 3 ฉบับ แล้วแนบกับหนังสือกากับไม้แปรรูปให้ครบทั้ง 3 ตอน
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 โดยให้ใช้แบบรายการ ไม้แปรรูปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้”
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547
(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้

(สาเนา)
ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทาการแปรรูป
ไม้ยางพาราหรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกากับไม้แปรรูป
อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 8 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2519) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป และ ข้อ 9 แห่งข้อกาหนด
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการ
ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทาการแปรรูปไม้ยางพารา อธิบดีกรมป่าไม้ จึงประกาศให้ ผู้รับ
อนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทาการแปรรูปไม้ยางพารา หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้
แปรรูปออกหนังสือ กากับไม้แปรรูป เพื่อ นาไม้ยางพาราแปรรูปเคลื่อ นที่จ ากสถานที่ที่ได้รับอนุญาต
ไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ให้ยกเลิกประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
เพื่อทาการแปรรูปไม้ยางพาราหรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกากับไม้แปรรูป ฉบับลงวันที่ 26 มกราคม
พ.ศ.2532
2. ให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่อ งจักรเพื่อ ทาการแปรรูปไม้ยางพารา
หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกากับไม้แปรรูปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อนาไม้แปรรูป
เคลื่อนที่จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตได้ โดยให้มีอายุการใช้ได้ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันและเวลาที่ออกหนังสือ
กากับไม้แปรรูป และให้ใช้ได้ทั่วราชอาณาจักร
3. หนังสือกากับไม้แปรรูป ให้จัดพิมพ์เป็นเล่ม ๆ ละ 50 ฉบับ แต่ละฉบับให้ใช้กระดาษสีเหลืองมี
สองตอน ตอนปลายใช้กากับไม้แปรรูปที่นาเคลื่อนที่ หรือขนย้ายไป ตอนต้นขั้วให้ผู้รับอนุญาตเก็บไว้ในที่
ปลอดภัย ในบริเวณโรงงานแปรรูปไม้ห รือ โรงค้าไม้แปรรูป ของผู้รับอนุญาตเป็นเวลาไม่น้อ ยกว่า 2 ปี
เมื่อพ้นกาหนดแล้วจะทาลายเสียก็ได้
4. หนังสือกากับไม้แปรรูปแต่ละเล่มจะใช้ได้ เมื่อผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือตั้งโรงค้า
ไม้แปรรูปได้นาไปให้จังหวัดท้องที่ หรือฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ กองการอนุญาต กรมป่าไม้ แล้วแต่กรณี
ประทับตรากรมป่าไม้ทุกฉบับ และประทับตรากรมป่าไม้ที่หน้าปกหนังสือกากับไม้แปรรูปทุกเล่ม ระบุเล่มที่
ของหนังสือกากับไม้แปรรูป และเลขที่ เล่มที่ วัน เดือน ปี ของใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือตั้งโรงค้า
ไม้แปรรูป พร้อมระบุข้อความว่า “ให้ใช้ได้” แล้วให้ผู้อนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจลงลายมือชื่อ ตาแหน่ง
ไว้เป็นหลักฐานที่หน้าปกด้วย

สาหรับหนังสือกากับไม้แปรรูปตอนปลายทุกฉบับ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตราแสดง
เงื่อนไขการอนุญาตให้นาเคลื่อนที่ได้ทั่วราชอาณาจักรทุกเวลา ภายในอายุหนังสือกากับไม้แปรรูป โดยไม่ต้อง
แจ้งผ่านด่านป่าไม้
5. การกรอกข้อความในแบบฟอร์มหนังสือกากับไม้แปรรูป ตามข้อ 4. ให้พับตอนปลายด้านหน้า
แบบหนังสือกากับไม้แปรรูปอยู่ด้านบน ให้แบบหนังสือกากับไม้แปรรูปทั้ง 2 ตอนตรงกันแล้วเขียนครั้งเดียว
โดยใช้กระดาษก๊อปปี้สอดแทรกให้ข้อความตรงกันทั้ง 2 ตอน แล้วกลับด้านหลังเขียนรายการไม้แปรรูป
โดยปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการเขียนรายการด้านหน้า
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้ว 30 วัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2546
(ลงนาม) วีรพันธุ์ ศรีบุญลือ
(นายวีรพันธุ์ ศรีบุญลือ)
อธิบดีกรมป่าไม้

1. (ตอนต้นขั้วให้ผู้รับอนุญาตเก็บไว้ในที่ปลอดภัย)

หนังสือกากับไม้ยางพาราแปรรูป
เล่มที่________________ฉบับที_่ _________ชื่อในทางการพาณิชย์ _________________________________
วันที่______ (เวลา________น.) เดือน _____________________ พ.ศ. __________
ข้าพเจ้า____________________________________ผู้รับอนุญาตตั้ง_____________________
โดยใช้___________________________ ปริมาณกาลัง ____________ แรงม้า ณ ที่__________________
ตาบล_________________________อาเภอ_________________________จังหวัด_____________________
ตามใบอนุญาตที่ทาการ__________________________________เล่มที_่ ___________เลขที่____________
ลงวันที่________เดือน __________________ พ.ศ. ________ได้จาหน่ายไม้_________________________
จานวน___________แผ่น ปริมาตร________________________ลูกบาศก์เมตร ตามรายการท้ายหนังสือ
กากับไม้แปรรูปนี้ให้แก่____________________________________นาเคลื่อนที่จากโรงงานแปรรูปไม้หรือ
โรงค้าไม้แปรรูปแห่งนี้ไปยังที่ ___________________________ ตาบล______________________________
อาเภอ____________________ จังหวัด___________________ โดยทาง____________________________
ในความควบคุมของ ___________________________________
ไม้แปรรูปจานวนนีไ้ ด้มาตามหลักฐานดังต่อไปนี้
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
หนังสือกากับไม้แปรรูปฉบับนี้ใช้กากับไม้แปรรูประหว่างนาเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วัน
และเวลาที่ออกหนังสือกากับไม้แปรรูปนี้ จนถึงวันที่____(เวลา_______น.) เดือน________พ.ศ._____
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม้แปรรูปรายนี้ ได้ลงบัญชีไม้แปรรูปที่ รับและบัญชีไม้แปรรูปที่จาหน่ายหรือ
นาเคลื่อนที่เป็นการถูกต้องตามบัญชีจาหน่ายหรือนาเคลื่อนที่ หน้า___________เลขลาดับที่__________
และได้ลงลายมือชื่อกากับลงในบัญชีจาหน่าย หรือนาเคลื่อนที่ไว้เป็นหลักฐานแล้ว

(ลายมือชื่อ)_____________________________ผู้โอนหรือผู้รบั มอบอานาจ
”
_____________________________ผู้รับโอนหรือผู้แทน
”
_____________________________ผู้ควบคุมหรือนาไม้เคลื่อนที่

รายการไม้แปรรูปท้ายหนังสือกากับไม้แปรรูป เล่มที่____________________ฉบับที_่ ________________
ลงวันที่_________เดือน___________________พ.ศ. _______________
ขนาด (ซ.ม.)
ปริมาตร
ลาดับที่ ชนิดไม้แปรรูป จานวน
โตหรือ คิดเป็นลูก
ยาว กว้าง
หนา บาศก์เมตร

รวมทั้งสิ้น

รูปรอยตรา
เครื่องหมาย
ที่ใช้ประทับ

หมายเหตุ

2. (ตอนปลายใช้กากับไม้แปรรูปที่นาเคลื่อนที่ )

หนังสือกากับไม้ยางพาราแปรรูป
เล่มที่________________ฉบับที_่ _________ชื่อในทางการพาณิชย์ _________________________________
วันที่______ (เวลา________น.) เดือน _____________________ พ.ศ. __________
ข้าพเจ้า____________________________________ผู้รับอนุญาตตั้ง_____________________
โดยใช้___________________________ ปริมาณกาลัง ____________ แรงม้า ณ ที่__________________
ตาบล_________________________อาเภอ_________________________จังหวัด_____________________
ตามใบอนุญาตที่ทาการ__________________________________เล่มที_่ ___________เลขที่____________
ลงวันที่________เดือน __________________ พ.ศ. ________ได้จาหน่ายไม้_________________________
จานวน___________แผ่น ปริมาตร________________________ลูกบาศก์เมตร ตามรายการท้ายหนังสือ
กากับไม้แปรรูปนี้ให้แก่____________________________________นาเคลื่อนที่จากโรงงานแปรรูปไม้หรือ
โรงค้าไม้แปรรูปแห่งนี้ไปยังที่ ___________________________ ตาบล______________________________
อาเภอ____________________ จังหวัด___________________ โดยทาง____________________________
ในความควบคุมของ ___________________________________
ไม้แปรรูปจานวนนีไ้ ด้มาตามหลักฐานดังต่อไปนี้
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
หนังสือกากับไม้แปรรูปฉบับนี้ใช้กากับไม้แปรรูประหว่างนาเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วัน
และเวลาที่ออกหนังสือกากับไม้แปรรูปนี้ จนถึงวันที่____(เวลา_______น.) เดือน________พ.ศ._____
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม้แปรรูปรายนี้ ได้ลงบัญชีไม้แปรรูปที่ รับและบัญชีไม้แปรรูปที่จาหน่ายหรือ
นาเคลื่อนที่เป็นการถูกต้องตามบัญชีจาหน่ายหรือนาเคลื่อนที่ หน้า___________เลขลาดับที่__________
และได้ลงลายมือชื่อกากับลงในบัญชีจาหน่าย หรือนาเคลื่อนที่ไว้เป็นหลักฐานแล้ว

(ลายมือชื่อ)_____________________________ผู้โอนหรือผู้รบั มอบอานาจ
”
_____________________________ผู้รับโอนหรือผู้แทน
”
_____________________________ผู้ควบคุมหรือนาไม้เคลื่อนที่

รายการไม้แปรรูปท้ายหนังสือกากับไม้แปรรูป เล่มที่____________________ฉบับที_่ ________________
ลงวันที่_________เดือน___________________พ.ศ. _______________
ขนาด (ซ.ม.)
ปริมาตร
ลาดับที่ ชนิดไม้แปรรูป จานวน
โตหรือ คิดเป็นลูก
ยาว กว้าง
หนา บาศก์เมตร

รวมทั้งสิ้น

รูปรอยตรา
เครื่องหมาย
ที่ใช้ประทับ

หมายเหตุ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กรมป่าไม้ กองการอนุญาต โทร. 579-4852
ที่ กษ 0704.02/23384
วันที่ 2 ตุลาคม 2541
เรื่อง นโยบายกรมป่าไม้ เรื่อง การควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
และระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
พ.ศ. 2541
------------------------------------------------------------------------เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน ผู้อานวยการสานักทุกสานัก นักวิชาการป่าไม้ 9 (ชช.) ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน ผู้อานวยการกองทุกกอง เลขานุการกรมป่าไม้
ผู้อานวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการ
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
กรมป่าไม้ ขอส่งนโยบายกรมป่าไม้ เรื่อง การควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2541 มาเพื่อโปรดทราบ
ปลอดประสพ สุรัสวดี
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมป่าไม้

ที่ กษ 0704.02/23385

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
2 ตุลาคม 2541

เรื่อง นโยบายกรมป่าไม้ เรื่อง การควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
และระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
พ.ศ. 2541
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย นโยบายกรมป่าไม้ เรื่อง การควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
2484 และระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 จานวน
เล่ม
กรมป่าไม้ขอส่ง นโยบายกรมป่าไม้ เรื่อง การควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2541 มาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็น
แนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ปลอดประสพ สุรัสวดี
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
โทร. 579-4852
โทรสาร 579-6533
สาเนาส่ง ป่าไม้เขตทุกเขต

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กรมป่าไม้ กองการอนุญาต โทร. 579-4852
ที่ กษ 0704.02/23386
วันที่ 2 ตุลาคม 2541
เรื่อง นโยบายกรมป่าไม้ เรื่อง การควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
และระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
พ.ศ. 2541
------------------------------------------------------------------------เรียน ป่าไม้เขตทุกเขต
กรมป่าไม้ ขอส่งนโยบายกรมป่าไม้ เรื่อง การควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2541 มาเพื่อทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ปลอดประสพ สุรัสวดี
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมป่าไม้

นโยบายกรมป่าไม้
เรื่อง การควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ด้วยกรมป่าไม้พิจ ารณาแล้ว เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การควบคุมการแปรรูปไม้
ตามนโยบายกรมป่าไม้ เรื่อง การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ลงวันที่ 1
กันยายน 2538 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึ งให้ยกเลิกนโยบายดังกล่าว แล้วให้ใช้นโยบาย
กรมป่าไม้ฉบับนี้แทนดังนี้
1. การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร)
1.1 การอนุญาตตั้งโรงงาน ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
1.2 การย้ายโรงงาน อนุญาตให้ย้ายได้ภายในท้องที่จังหวัดที่โรงงานนั้ นตั้งอยู่
และอนุญาตให้ย้ายจากจัง หวัด ต่า ง ๆ ไปตั้ง ในท้อ งที่ก รุง เทพมหานคร นนทบุร ี ปทุม ธานี
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และนครปฐม
รวมทั้งให้ย้ายภายในท้องที่ 10 จังหวัดดังกล่าวด้วย
1.3 การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร ให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุญาตได้
สาหรับอุปกรณ์แปรรูปไม้ให้เป็นไปดังนี้
1.3.1 การเปลี่ยนเครื่องจักรไอน้า หรือเครื่องยนต์ หรือเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าต้นกาลัง
ที่ใช้ฉุดเพลาราวขับเคลื่อนเครื่องเลื่อย หรือเครื่องที่ใช้ในการแปรรูปไม้ชนิดอื่น โดยมีข นาดกาลังแรงม้า
ไม่มากกว่าเดิม รวมทั้งการให้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องเลื่อย อนุญาตได้ตามความจาเป็น
1.3.2 การปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรไอน้า หรือเครื่องยนต์ หรือเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้า
ต้นกาลังที่ใช้ฉุดเพลาราวขับเคลื่อนเครื่องเลื่อย หรือเครื่องที่ใช้ในการแปรรูปไม้ชนิดอื่นให้มีกาลังสูงขึ้น
ต้องใช้เครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าแยกฉุดเครื่องเลื่อย หรือเครื่องที่ใช้ในการแปรรูปไม้ชนิดอื่นเป็นรายโต๊ะ หรือรายเครื่อง
อนุญาตได้โดยไม่จากัดขนาดกาลังแรงม้า แต่การอนุญาตจะต้องอนุญาตตามชนิด ขนาด ที่กาหนด ดังนี้
1.3.2.1 เลื่อยสาหรับเปิดปีกไม้ซุงท่อน ให้ใช้เลื่อยนอน หรือเลื่อยสายพานนอน
หรือเลื่อยสายพานตั้ง ไม่จากัดขนาด จานวนไม่เกิน 1 โต๊ะ พร้อมล้อเลื่อนอุปกรณ์ป้อนไม้ซุงท่อนเข้าเลื่อย 1
ชุด
1.3.2.2 โต๊ะเลื่ อยที่ 2 ซอยไม้ ช่วงต่ อจากเลื่อยสาหรั บเปิดปีกไม้ ซุงท่อ น
ต้องใช้เลื่อยสายพาน (ไม่จากัดขนาด) จานวน 1 โต๊ะ
1.3.2.3 เลื่อยสายพานตั้ง ขนาดวงเหวี่ยง  ไม่เกิน 54 นิ้ว ไม่เกิน 6 โต๊ะ
1.3.2.4 เลื่อยสานพานตั้ง ขนาดวงเหวี่ยง  ไม่เกิน 48 นิ้ว หรือเลื่อยวงเดือน
ขนาด  42 นิ้ว หรือเลื่อยซุ้มชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือสามชนิดรวมกันไม่เกิน 8 โต๊ะ
1.3.2.5 สาหรับเครื่องเลื่อยหรือเครื่องที่ใช้แปรรูปไม้ชนิดอื่น เช่น เลื่อย
สาหรับตัดไม้ซุง เครื่องไสไม้ เครื่องเซาะร่องรางลิน้ ฯลฯ อนุญาตได้ตามความเหมาะสม

1.4 โรงงานที่ประสงค์จะผลิตไม้แปรรูปและไม้บาง (วีเนียร์) จาหน่าย อนุญาตให้ผลิต
ไม้บางได้ทั้งวิธี ปอก และวิธีฝ าน เครื่อ งปอกและเครื่องฝานไม้บาง รวมทั้งอุปกรณ์ผลิตไม้บาง เช่น
เครื่องตัดไม้บาง เครื่องต่อไม้บาง อนุญาตให้ได้ตามความจาเป็น และให้ถือว่าเครื่องปอก หรือเครื่องฝาน
ไม้บางหนึ่งเครื่อง เป็นโต๊ะเลื่อยหนึ่งโต๊ะด้วย
2. การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ ) การอนุญาตตั้งโรงงาน
ให้อนุญาตได้เฉพาะโรงงานที่ใช้ไม้จากสวนป่า หรือไม้ที่ปลูกขึ้นทุกชนิด เป็นวัตถุดิบ
3. การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม และโรงงานแปรรูปไม้
โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม
3.1 อนุญาตให้ตั้งโรงงานได้เฉพาะโรงงานที่มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน ดังนี้
3.1.1 โรงงานทาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จากสวนป่า หรือไม้ที่ปลูกขึน้ ทุกชนิด เป็นวัตถุดิบ
3.1.2 โรงงานทาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จากต่างประเทศเป็นวัตถุดิบ
3.1.3 โรงงานทาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบ
3.1.4 โรงงานประเภทไส - ซอย เซาะร่อง รางลิ้น ไม้แปรรูป เพื่อบริการลูกค้า
ที่ซอื้ ไม้แปรรูปจากโรงค้าไม้แปรรูปของตนเอง
3.1.5 โรงงานทาเครื่อ งเรือนเครื่อ งใช้ในบ้านเรือ น ที่ใช้ไม้แปรรูปทาเป็นโครง
แล้วประกอบด้วยไม้อัด หรือแผ่นชิน้ ไม้อัด หรือวัสดุทดแทน เช่น พลาสติก ฯลฯ เป็นต้น
3.1.6 โรงงานผลิตแผ่นใยไม้อัดหรือแผ่นชิน้ ไม้อัด
3.1.7 โรงงานผลิตแผ่นไม้อัดซีเมนต์ หรือแผ่นไม้อัดยิบซั่ม (แผ่นไม้อัดสารแร่)
3.1.8 โรงงานผลิตเยื่อและกระดาษจากไม้
3.2 ไม่อนุญาตให้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรม ทาวงกบ ประตู หน้าต่าง
ไม้คิ้ว ไม้บัว ไม้ประดับผนัง เพิ่มขึ้นในท้องที่ภาคเหนือ ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไป ยกเว้น
3.2.1 ผู้ปลู กสวนป่า ที่ได้ รับ การขึ้นทะเบี ยนตามพระราชบัญญั ติสวนป่ า
พ.ศ. 2535 หรือผู้ปลูกสร้างสวนป่าที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือ ผู้ปลูกสร้างสวนป่า ที่
ได้รับการตรวจสอบรับรองจากกรมป่าไม้ โดยให้ใช้วัตถุดิบจากไม้ที่ปลูกขึ้นเอง
3.2.2 สหกรณ์ผู้ปลูกสวนป่าที่ได้รับการจัดตั้งตามนโยบายของกรมป่าไม้
หรือได้รับการจัดตั้งจากส่วนราชการอื่น โดยให้ใช้วัตถุดิบที่สมาชิกสหกรณ์ปลูกขึ้นเอง
3.3 โรงงานทีเ่ ป็นของหน่วยงานของรัฐ อนุญาตตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 แต่จะพิจารณาให้เป็น
กรณีพิเศษตามเหตุผลความจาเป็น
3.4 การย้ายโรงงาน อนุญาตให้ย้ายไปตั้งได้ทั่วราชอาณาจักร เว้นแต่โรงงานที่มี
วัตถุประสงค์ ทาวงกบ ประตู หน้าต่าง ไม้ควิ้ ไม้บัว ไม้ประดับผนัง ไม่อนุญาตให้ย้ายไปตั้งในท้องที่ภาคเหนือ
ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ ขึน้ ไป

3.5 การอนุญาตตั้งโรงงานให้ใช้เครื่องจักร ดังนี้
3.5.1 โรงงานที่ใช้ไม้แปรรูปเป็นวัตถุดิบ อนุญาตให้ใช้เครื่องจักรสาหรับทาชิ้นส่วน
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป เช่น เครื่องเจาะสว่าน เครื่องไสไม้หน้าเดียว เครื่องทาคิว้ ทาบัว เครื่องอัดไม้ประสาน ฯลฯ
ได้ตามความจาเป็น โดยไม่จากัดชนิดและขนาดกาลังแรงม้า สาหรับเลื่อยสายพานต้องใช้ขนาด  วงเหวี่ยง
ไม่เกิน 36 นิ้ว หรือ เลื่อ ยวงเดือ นต้อ งใช้ข นาด  ไม่เกิน 24 นิ้ว และแต่ละเครื่อ งอนุญาตให้ใช้
เครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกาลังได้ โดยไม่จากัดขนาดกาลัง และเป็นไปตามความเหมาะสม
ในกรณีที่ต้องการใช้เครื่องจักรชนิดอื่น เช่น เครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้นกาลังฉุดร่วม
โดยต่อเพลาราว ให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและขนาดกาลังแรงม้าของเครื่องจักรต้นกาลังที่จะนามาใช้ด้วย
3.5.2 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ไส ซอย เซาะร่องรางลิ้น
ไม้แปรรูป เพื่อบริการลูกค้าที่ซื้อไม้แปรรูปจากโรงค้าไม้แปรรูปของตนเอง อนุญาตให้ใช้เลื่อยวงเดือน
ขนาด  ไม่เกิน 36 นิ้ว หรือเลื่อยสายพาน ขนาด  วงเหวี่ยงไม่เกิน 42 นิ้ว ไม่จากัดขนาดกาลังแรงม้า
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือทั้งสองชนิดรวมกันไม่เกิน 2 เครื่อง
3.5.3 โรงงานที่ใช้ไม้ท่อนและไม้แปรรูปเป็นวัตถุดิบ ให้ใช้เครื่องจักรตามข้อ 3.5.1
และให้เพิ่มเลื่อยสายพาน ขนาด  วงเหวี่ยงไม่เกิน 42 นิ้ว หรือเลื่อยวงเดือน ขนาด  ไม่เกิน 36 นิ้ ว
โดยไม่จากัดขนาดกาลังแรงม้าชนิดใดชนิดหนึ่งหรือสองชนิดรวมกันได้ไม่เกิน 2 เครื่อง เพื่อใช้เปิดปีกไม้ท่อน
และซอยไม้ตับ
กรณีที่มีความจาเป็นในการผลิตซึ่งต้อ งทาการแปรรูปไม้ให้ได้ข นาดตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ซึ่งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อ ยจักร) ทั่วไป ไม่สามารถผลิตไม้แปรรูป
ตามขนาดที่ต้อ งการได้ ก็ให้เพิ่มเครื่อ งจักรเกินขนาดที่กาหนดไว้ได้อีก 1 โต๊ะ โดยไม่จากัดขนาดและ
กาลังแรงม้า
3.5.4 โรงงานผลิตแผ่นใยไม้อัด หรือแผ่นชิ้นไม้อัด แผ่นไม้อัดซีเมนต์ หรือ แผ่น
ไม้อัดยิบซั่ม หรือเยื่อและกระดาษ ให้ใช้เครื่องจักรตามความจาเป็น
3.6 การเพิ่มเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไม้ที่มีวัตถุประสงค์ตามข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และข้อ
3.3 อนุญาตได้ตามความจาเป็น และต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามข้อ 3.5 ส่วนโรงงานแปรรูป
ไม้ที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และข้อ 3.3 ให้พิจารณาถึงเหตุ ผลความจาเป็น และ
เครื่องจักรที่เพิ่มต้องเป็นเครื่องจักรสาหรับทาชิน้ ส่วนผลิตภัณฑ์เท่านั้น
4. การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
4.1 การอนุญาตตั้งโรงงาน ต้องเป็นการปรับปรุงโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่ อ งจักร
(โรงเลื่อยจักร) สาหรับท้องที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี
สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และนครปฐม อนุญาตให้ตั้งโรงงานขึ้นใหม่ได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการอนุ ญาตมีเงื่อนไขว่า

จะต้องไม่จาหน่ายไม้แปรรูปนอกจากไม้บาง และต้องใช้ไม้จากต่างประเทศ หรือไม้จากสวนป่า หรือไม้
ที่ปลูกขึ้นทุกชนิด เป็นวัตถุดิบ
4.2 เครื่องจักรให้แบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนี้
4.2.1 ภาคแปรรูปไม้ยึ ดหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1.3 และข้อ 1.4 โดยให้ถือว่ า
เครื่องปอกไม้ หรือเครื่องฝานไม้บาง เป็นโต๊ะเลื่อยด้วย
4.2.2 ภาคแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรม เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตไม้อัด
อนุญาตได้ตามความจาเป็น ส่วนเครื่องจักรอื่น อนุญาตได้ตามข้อ 3.5.1
4.3 การย้ายโรงงาน อนุญาตได้ตามข้อ 1.2
4.4 การปรับปรุงเครื่องจักรอนุญาตได้ตามความจาเป็น แต่ต้องไม่เกินจานวนที่กาหนดไว้
ตามข้อ 4.2
5. การอนุญาตทาการแปรรูปไม้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตก ถึงพระอาทิตย์ขึ้น ให้พิจารณาอนุญาต
ได้ตามความจาเป็น แต่ไม่เกินวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
6. ท้อ งที่ใดมีปัญหาในการป้อ งกันรั กษาป่าไม้ หรือ มีการลักลอบตัด ไม้ทาลายป่า มาก
กรมป่าไม้จะระงับการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ไว้เป็นการชั่วคราว โดยแจ้งจังหวัดและ
ป่าไม้เขตท้องที่ทราบ
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป
(ลงนาม) ปลอดประสพ สุรัสวดี
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมป่าไม้

ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
พ.ศ. 2541
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กรมป่าไม้จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบีย บกรมป่า ไม้ ว่า ด้ว ยการควบคุม การแปรรูป ไม้
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ พ.ศ. 2540
บรรดา ระเบียบ ข้อบัง คับ และคาสั่งอื่น ใดในส่วนที่ ได้กาหนดไว้แล้ว ในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
4.1 “โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร)” หมายความว่า โรงงานที่
ใช้เครื่องจักรเป็นต้นกาลังในการแปรรูปไม้ที่มีวัตถุประสงค์ทาการแปรรูปไม้เป็นไม้แปรรูปจาหน่าย
4.2 “โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ)” หมายความว่า โรงงานที่ใช้คน
ทาการแปรรูปไม้ และมีวัตถุประสงค์ทาการแปรรูปไม้เป็นไม้แปรรูปจาหน่าย
4.3 “โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม” หมายความว่า โรงงาน
ที่ใช้เครื่องจักรเป็นต้นกาลังในการแปรรูปไม้ที่มีวัตถุประสงค์ทาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทาด้วยไม้ ให้เป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป หรือกึ่งสาเร็จรูปจาหน่าย
4.4 “โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม” หมายความว่า โรงงานที่ใช้คน
ทาการแปรรูปไม้ ที่มีวัตถุประสงค์ทาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้ให้เป็นผลิตภัณฑ์
สาเร็จรูป หรือกึ่งสาเร็จรูปจาหน่าย
4.5 “โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง” หมายความว่า
โรงงานที่ใช้เครื่องจักรเป็นต้นกาลังในการแปรรูปไม้ ที่มีวัตถุประสงค์ทาการแปรรูปไม้ ทาสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สาเร็จรูป หรือกึ่งสาเร็จรูป ร่วมในกิจการเดียวกัน
จาหน่าย
4.6 “การแปรรูปไม้ชั่วคราว” หมายความว่า ทาการแปรรูปไม้เพื่อการค้า หรื อมิใช่
เพื่อการค้าเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่เข้าลักษณะเป็นการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยมีจานวนไม้ท่อนหรือไม้แปรรูป
ที่จะนามาแปรรูปในแต่ละคราวแน่นอน และการกระทาดังกล่าวต้องไม่เป็นอาจิณ
4.7 “โรงค้าไม้แปรรูป” หมายความว่า สถานที่ที่ค้าไม้แปรรูป หรือที่มีไม้แปรรูปไว้
เพื่อการค้า รวมถึงบริเวณสถานที่นั้น ๆ ด้วย

4.8 “มีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง” หมายความว่า การมีไม้สักแปรรูปไม่ว่าจานวนเท่าใด
ไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปหวงห้ามชนิดอื่นเป็นจานวนเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครอง
ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมป่าไม้มีอานาจตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
คาวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด
หมวดที่ 1
การขออนุญาต
ข้อ 6 ผู้ขออนุญาตมี 2 ประเภท คือ
6.1 บุคคลธรรมดา
6.2 นิติบุคคล
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตตามข้อ 6.1 และ 6.2 เป็นบุคคลต่างด้าว จะอนุญาตให้แต่
เฉพาะกิจการที่ไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบอาชีพบุคคลต่างด้าว
ข้อ 7 เอกสารประกอบการพิจารณา
7.1 การขออนุญาตทาการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ทุกประเภท ตั้งโรงค้า
ไม้แปรรูป มีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง ให้ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25
(พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป
7.2 การขออนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ให้ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27
(พ.ศ. 2530) ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่
ทาด้วยไม้หวงห้าม
7.3 แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจ การ อาณาเขต และสถานที่ติด ต่อ
ข้างเคียง
7.4 การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ต้องมีแผนผัง
แสดงตาแหน่งที่ตั้งเครื่องจักรแต่ละเครื่อง โดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจนว่า เป็นเครื่องจักรชนิด และ
ขนาดกาลังแรงม้าเท่าใด ฉุดร่วมหรือแยกฉุดเป็นรายเครื่อง สาหรับเครื่องจักรต่อ ไปนี้ให้ระบุขนาดของ
เครื่องด้วย คือ เลื่อยวงเดือนระบุขนาด  ใบเลื่อย , เลื่อยสายพานระบุขนาด  วงเหวี่ยง , เลื่อยนอน
ระบุความยาว – กว้างของใบเลื่อย , เลื่อยซุ้มหรือเลื่อยซอยระบุความยาว – กว้างของใบเลื่อย , เครื่องปอก
และเครื่องฝานไม้บาง ต้องระบุความยาวของใบมีด สาหรับเครื่องเลื่อยระบบอัตโนมัติมีใบเลื่อยตั้งแต่ 2 ใบ
ขึน้ ไป ซึ่งใช้งานได้เฉพาะด้าน เพื่อตัดหรือตบแต่งไม้ตามกรรมวิธีการผลิตเพื่อ ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
และไม่สามารถทาการเปิดปีกไม้ท่อนซุงได้ ให้ใช้ได้โดยไม่จากัดขนาดใบเลื่อยและกาลังแรงม้า

7.5 หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบกิจการ ให้ใช้หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ สาเนาโฉนดที่ดิน สาเนาตราจอง สาเนา น.ส.3 สาเนา น.ส.3 ก. สาเนาใบสาคัญแสดงสิทธิ
ครอบครองที่ดิน (แบบหมายเลข 3) สาเนา ส.ค.1 สาเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน สาเนาสัญญาเช่า
สาเนาทะเบียนบ้านแสดงฐานะเป็นเจ้าบ้านหรือหัวหน้าครอบครัวในเคหะสถานที่ขออนุญาต สาเนาหลักฐาน
การขอหมายเลขประจาบ้าน ในกรณีที่ดินได้จานองไว้ ไม่ต้องได้รับความยินยอมให้ใช้ที่ดินจากผู้รับจานอง
หากผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน หรือไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นสถานที่
ขออนุญาต จะต้องได้รับความยินยอมให้ใช้ที่ดินหรืออาคารจากเจ้าของที่ดินหรือเจ้าบ้านด้วย แล้วแต่กรณี
7.6 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวผู้ขออนุญาต
7.7 ผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้ลงนามในคาขออนุญาตด้วยตนเอง ยกเว้นส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ
7.8 การขออนุญาตทาการแปรรูปไม้ชั่วคราว ให้ยื่นบัญชีรายการไม้และหลักฐาน
การได้มาประกอบการขออนุญาตด้วย
7.9 การขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป และขออนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครอง
เพื่อ การค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่อ งใช้ หรือ สิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้ห วงห้าม หากมีไม้แปรรูปหรือ
สิ่งประดิษฐ์ฯ อยู่ในครอบครองก่อนขออนุญาต ให้ยื่นบัญชีแสดงรายการไม้แปรรูป หรือ สิ่งประดิษฐ์ฯ
ดังกล่าว พร้อมหลักฐานการได้มาประกอบการขออนุญาตด้วย
7.10 ในกรณีผู้ขออนุญาตมีความประสงค์จะมอบอานาจให้บุคคลใดดาเนินการแทน
ให้ใช้หนังสือมอบอานาจตามแบบท้ายระเบียบนี้
7.11 ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ
ให้นาหลักฐานต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย คือ
7.11.1
สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
7.11.2 สาเนาหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษัท ที่ออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน และนิติบุคคลนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ตรงกับกิจการที่ขออนุญาต
7.11.3 กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจากัด ให้นาสาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักฐานด้วย
7.11.4 สาเนาหนังสือแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ
นิติบุคคลนั้น ๆ กรณีกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลมีมากกว่า 1 คน และนิติบุคคลนั้นประสงค์
จะให้กรรมการหรือหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งหรื อหลายคน นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองของนิ ติ
บุคคลนั้น เป็นผู้มีอานาจลงนามในการขออนุญาต

หมวดที่ 2
การรับคาขอและการตรวจสอบเบื้องต้น
ข้อ 8 เมื่อ ได้รับคาขอและเอกสารประกอบการพิจ ารณา ตามความในหมวดที่ 1
ครบถ้วนถูกต้อง ให้นาคาขอลงรับในทะเบียนรับคาขอ แล้วออกใบรับคาขอให้ผู้ขออนุญาตไว้เป็นหลักฐาน
ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ข้อ 9 การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ให้ทาการตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้ขออนุญาต ตามมาตรา 49 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ในกรณีผลการตรวจสอบคุณสมบัติมีอายุเกิน 6 เดือ น จะต้อ งทาการตรวจสอบใหม่ ยกเว้น
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีผู้ที่จะต้องถูกตรวจสอบคุณสมบัติเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในฐานะบุคคลธรรมดา หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการผู้จัดการ
ถ้าใบอนุญาตนั้นยังไม่สิ้นอายุจะไม่ตรวจสอบคุณสมบัติก็ได้
9.1 การดาเนินการตามมาตรา 49 (2) ในท้องที่อื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือจากสถานีตารวจแห่งท้องที่พิมพ์ลายนิ้วมือ แล้วส่งให้กองทะเบียน
ประวัติอาชญากร กรมตารวจ ทาการตรวจสอบ สาหรับในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ขอความร่วมมือ
ไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร กรมตารวจ ทาการตรวจสอบ ส่วนการดาเนินการตามมาตรา 49 (3)
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือจากกรมบังคับคดีหรือสานักงานภาค กรมบังคับคดี หรือสานักงาน
บังคับคดีและวางทรัพย์ประจาศาลจังหวัด ตรวจสอบ
9.2 กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ตามข้อ 6.2 ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของ
หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น เว้นแต่กรณีมีการ
แต่งตั้งหุ้นส่วนหรือกรรมการอื่นให้เป็นผู้ขออนุญาตแทน ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการแต่งตั้ง
ข้อ 10 สาระสาคัญการตรวจสอบเบือ้ งต้น มีดังนี้
10.1 ผู้ขออนุญาตมีสิทธิในการใช้สถานที่ที่ขออนุญาตหรือไม่
10.2 อาณาเขตและสถานที่ติดต่อข้างเคียง ตรงตามที่ระบุในแผนที่สังเขป และหลักฐาน
การขออนุญาตหรือไม่ และเหลื่อมล้าทับซ้อนกับอาณาเขตและสถานที่ที่อยู่ระหว่างการขออนุญาตหรือที่
ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้วหรือไม่
10.3 สถานที่ที่ขออนุญาต สะดวกต่อการตรวจสอบควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่
เพียงใด
10.4 กรณีขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ทุกประเภท โรงงานจะใช้ไม้ท่อ นหรือ
ไม้แปรรูปเป็นวัตถุดิบ
10.5 ในกรณีขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ต้อ งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องจักร ตามนัยข้อ 7.4

หมวดที่ 3
หลักเกณฑ์การอนุญาต
ข้อ 11 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร)
11.1 การอนุญาตตั้งโรงงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่ทางราชการ
กาหนด
11.2 การย้ายโรงงานให้เป็นอานาจของอธิบดีกรมป่าไม้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และนโยบายที่ทางราชการกาหนด
11.3 อาณาเขต จะต้องไม่เหลื่อมล้าทับซ้อนกับอาณาเขตของกิจการที่ได้รับอนุญาต
ตามระเบียบนี้ เว้นแต่สถานที่ได้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
11.4 การใช้เครื่องจักรให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด
ข้อ 12 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ)
12.1 การอนุญาตตั้งโรงงานให้อนุญาตได้เฉพาะโรงงานที่ใช้ไม้จากสวนป่าหรือ
ไม้ที่ปลูกขึ้นทุกชนิดเป็นวัตถุดิบ
12.2 การย้ายโรงงานที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนระเบียบนี้ อนุญาตให้ย้ายได้เฉพาะ
ในเขตอาเภอท้องที่ที่โรงงานตั้งอยู่
12.3 อาณาเขตจะต้ อ งไม่ เ หลื่ อ มล้ าทั บซ้ อ นกั บอาณาเขตของกิ จ การที่ ได้ รั บ
อนุญาตตามระเบียบนี้ เว้นแต่สถานที่ได้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
ข้อ 13 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม และโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้
แรงคนเพื่อ ประดิษฐกรรม
13.1 การอนุญาตตั้งหรือย้ายโรงงานประเภทใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
นโยบายที่ทางราชการกาหนด
13.2 อาณาเขตจะต้ อ งไม่ เ หลื่ อ มล้ าทั บซ้ อ นกั บอาณาเขตของกิ จ การที่ ได้ รั บ
อนุญาตตามระเบียบนี้ เว้นแต่สถานที่ได้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
13.3 การใช้เครื่องจักรให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด
ข้อ 14 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
14.1 การอนุญาตตั้งโรงงานต้องเป็นการขอปรับปรุงโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
(โรงเลื่อยจักร) ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น และต้องมีโครงการแสดงรายละเอียดในการขออนุญาต
เช่น จะทาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้อย่างใด วัตถุดิบในแต่ละขั้นตอนการผลิต
อย่างไร

การอนุญาตตั้งโรงงานขึน้ ใหม่ อนุญาตได้ในท้องที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
ปทุมธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และนครปฐม
ทั้งนี้ ต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการอนุญาต
มีเงื่อนไขว่า ห้ามจาหน่ายไม้แปรรูปนอกจากไม้บาง และต้อ งใช้ไม้จ ากต่างประเทศ หรือไม้สวนป่า
หรือไม้ที่ปลูกขึ้นทุกชนิด เป็นวัตถุดิบ
14.2 การใช้เครื่องจักรให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด
14.3 การย้ายโรงงานให้เป็นอานาจของอธิบดีกรมป่าไม้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และนโยบายที่ทางราชการกาหนด
14.4 อาณาเขตจะต้ อ งไม่ เ หลื่ อ มล้ าทั บซ้ อ นกั บอาณาเขตของกิ จ การที่ ได้ รั บ
อนุญาตตามระเบียบนี้ เว้นแต่สถานที่ได้รับอนุญาตค้าสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้
หวงห้าม
ข้อ 15 การแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้า และการแปรรูปไม้ชั่วคราวมิใช่เพื่อการค้าโดยใช้
เครื่องจักร
15.1 การอนุญาตให้พิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็น เป็นครั้งคราว
15.2 การกาหนดระยะเวลาการอนุญาตให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับปริมาณไม้
ที่ขอแต่ละครั้ง แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน และต้องระบุชนิด จานวน ปริมาตรไม้ที่อนุญาตด้วย
15.3 อาณาเขตต้องไม่เหลื่อมล้าทับซ้อนกับอาณาเขตของกิจการที่ได้รับอนุญาต
ตามระเบียบนี้
ข้อ 16 โรงค้าไม้แปรรูป
การอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ต้องมีสถานที่เก็บไม้แปรรูปที่เหมาะสมและอาณาเขต
ต้องไม่ทับซ้อนกับอาณาเขตของกิจการที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบนี้ เว้นแต่สถานที่ได้รับอนุญาตค้า หรือ
มีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
ข้อ 17 มีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง
ในกรณีมีผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง ให้ปฏิบัติดังนี้
18.1 ต้องมีหลักฐานการได้ไม้แปรรูปมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย
18.2 การกาหนดระยะเวลาการอนุญาตให้เป็นไปตามความเหมาะสม
ข้อ 18 ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
การอนุญาตและย้ายสถานที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และนโยบายที่ทางราชการ
กาหนด

หมวดที่ 4
อานาจการอนุญาต
ข้อ 19 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอแห่งท้องที่ ตรวจสอบพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจ ารณาเสนอความเห็น "ควรอนุญาตหรือไม่อ นุญ าต"ไปยัง กรมป่า ไม้
และส่งเรื่องราวให้ป่าไม้เขตท้องที่พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกทางหนึ่งด้วย เมื่ ออธิบดีกรมป่าไม้อนุญาต
แล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาต
การย้ายสถานที่ตั้ง การปรับปรุงเครื่องจักร การแก้ไขอาณาเขตและสาระสาคัญ
ในการอนุญาต เป็นอานาจของอธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย
ข้อ 20 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้
แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม การแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้า การแปรรูปไม้ชั่วคราวมิใช่เพื่อการค้าโดยใช้
เครื่อ งจักร โรงค้าไม้แปรรูป มีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง และค้าหรือ มีไว้ในครอบครองเพื่อ การค้า
ซึง่ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ให้นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจากิ่งอาเภอแห่งท้อ งที่ ตรวจสอบพิจ ารณาเสนอเรื่องพร้อ มความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาตแล้ว ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาต
การย้ายสถานที่ตั้ง การแก้ไขอาณาเขตและสาระสาคัญในการอนุญาตเป็นอ านาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
ข้อ 21 การอนุญาต การย้ายสถานที่ การปรับปรุงเครื่องจักร การแก้ไขอาณาเขตและสาระสาคัญ
ในการอนุญาตตามข้อ 19 และข้อ 20 ในท้องที่กรุงเทพมหานคร เป็นอ านาจของอธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่ง
อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย
ข้อ 22 การออกใบคู่มือคนงาน ให้เป็นอานาจของผู้ออกใบอนุญาต หรือผู้ได้รับมอบหมาย
หมวดที่ 5
การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม
ข้อ 23 การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม
23.1 ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามระเบียบนี้ ตามอัตราที่กาหนด
ในกฎกระทรวง แล้วออกใบอนุญาต
23.2 สาหรับการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้
เครื่องจักรทุกประเภท ให้ถือปฏิบัติดังนี้
23.2.1 เครื่องจักรที่ต้องเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ได้แก่

23.2.1.1 เครื่องจักรที่ใช้แปรรูปไม้โดยตรง เช่น เลื่อยวงเดือน เลื่อยสายพาน
เลื่อยฉลุ เลื่อยตัด เลื่อยโซ่ เครื่องตัดไม้บาง เครื่องขูดผิวไม้ท่อนก่อนเข้าเครื่องปอก เครื่องสับ -บดเศษไม้
เครื่องปอกไม้บาง เครื่องฝานไม้บาง เครื่องทาไม้ปาร์เกต์ - โมเสก
23.2.1.2 เครื่ องตบแต่ งไม้ เช่น เครื่ องเซาะร่ อง รางลิ้ น บั งใบ ท าบั ว
เครื่องไสไม้ทุกชนิด เครื่องขัด เครื่องกลึง เครื่องแกะสลัก เครื่องเจาะ เครื่องทาเดือย เพลาตั้ง
23.2.2 เครื่องจักรที่ไม่ต้องเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม และไม่ต้องนากาลังแรงม้า
ไปรวมระบุในใบอนุญาต ได้แก่
23.2.2.1 เครื่องประกอบกระบวนการผลิต เช่น เครื่องทากาว เครื่องผสมกาว
เครื่องม้วนไม้บาง เครื่องต่อไม้บาง เครื่องอัดเย็น เครื่องอัดร้อน สายพานลาเลียงไม้ เตาอบ เครื่องเลื่อนซุง
เข้าเครื่องเลื่อย-เครื่องปอก-เครื่องฝาน หม้อน้า (หม้อสตีม) เครื่องอัดน้ายาไม้ เครื่องตีเยื่อ เครื่องเรียงไม้
เครื่องเติมเชือ้ เพลิง เครื่องพ่นสี
23.2.2.2 เครื่องทุ่นแรง เช่น รอก กว้าน เครื่องลับใบมีด เครือ่ งเจียระไนใบเลื่อย
ปั๊มลม เครื่องรีดใบเลื่อย รถยกไม้
23.2.2.3 เครื่ องป้องกั นสิ่ งแวดล้ อมเป็ นพิ ษ เช่ น เครื่ องก าจัดน้ าเสี ย
เครื่องดูดฝุ่น พัดลมระบายอากาศ
23.2.3 เครื่องจักรตามข้อ 23.2.2 ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องระบุลงไว้ในแผนผัง
เครื่องจักรโดยแสดงชนิด ขนาดกาลังแรงม้าและตาแหน่งที่ตั้งของเครื่องจักรแต่ละเครื่องไว้เป็นหลักฐาน
หมวดที่ 6
การออกใบอนุญาต และการเขียนใบอนุญาต
ข้อ 24 การออกใบอนุญาตให้ดาเนินการ ดังนี้
24.1 ให้กาหนดอายุใบอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 1 ปี และให้ออกใบอนุญาตเมื่อได้
เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมแล้ว
24.2 การอนุญาตตั้ง ต่ออายุใบอนุญาต และการย้ายสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้
โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาต
24.3 การอนุญาตตั้ง ต่ออายุใบอนุญาต และย้ายสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้
แรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม การแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้า
การแปรรูปไม้ชั่วคราวมิใช่เพื่อการค้า ตั้ งโรงค้าไม้แปรรูป มีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง และค้าหรือมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมและออกใบอนุ ญาต

24.4 การอนุญาตตามระเบียบนี้ ในท้องที่กรุงเทพมหานคร เป็นอานาจของอธิบดีกรมป่าไม้
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย
24.5 การขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างให้ยื่นคาขอตามแบบท้ายระเบียบนี้
ข้อ 25 การเขียนใบอนุญาต ให้ระบุสาระสาคัญให้ครบถ้วนและชัดเจน ดังนี้
25.1 ชื่อผู้รับอนุญาต หากผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคลให้ระบุชื่อนิติบุคคลและชื่อกรรมการ
ผู้มีอานาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น
25.2 ภูมิลาเนา ให้ระบุที่ตั้งสานักงานใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้เป็นหลักฐานในกรณี
ผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล
25.3 นิติบุคคลไม่ต้องระบุอายุและเชื้อชาติ สาหรับสัญชาติให้ระบุตามประเทศที่
จดทะเบียนนิติบุคคลนั้น
25.4 ให้ระบุสถานที่รับอนุญาตว่า อยู่บ้านเลขที่ ... หมู่ที่... ถนน... ตาบล...
อาเภอ... และจังหวัด... ให้ชัดเจน
25.5 อาณาเขตในใบอนุญาตให้ระบุตามแผนผังและแผนที่สังเขปที่ยื่นประกอบคาขอ
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
25.6 ให้ระบุวัตถุประสงค์การดาเนินงานให้ชัดเจนตรงตามที่ได้รับอนุญาต เช่น
-เพื่อประดิษฐกรรม ทาเครื่องเรือนเครื่องใช้ในบ้านเรือน วงกบ ประตู หน้าต่าง
โดยใช้ไม้แปรรูปต่างประเทศ
-เพื่อประดิษฐกรรม ทาลัง โดยใช้ไม้ยางพาราท่อน
-เพื่อประดิษฐกรรม ไส ซอย เซาะร่อง รางลิ้น ไม้แปรรูปจากกิจการโรงค้าไม้แปรรูป
ของตนเอง ตามใบอนุญาต
25.7 กรณี เป็ นโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้ เครื่ องจั กรทุ กประเภท ให้ ระบุ ก าลั งแรงม้ า
เครื่องจักรที่ต้องเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมดลงในใบอนุญาต
25.8 ให้หมายเหตุเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่า “ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ... (พ.ศ. ...) และข้อกาหนด ฉบับที่ ... (พ.ศ. ...)” และหมายเหตุข้อความ “ให้ยื่นขอต่ออายุได้ก่อน
ใบอนุญาตหมดอายุ” ด้วย
หมวดที่ 7
หลักเกณฑ์การปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
ในการผลิต การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ และการเพิ่มหรือลด
จานวนคนงาน โรงงานแปรรูปไม้
ข้อ 26 การปรับปรุงเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร)
26.1 การขออนุญาต ให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

26.1.1 คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการ
แปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป
26.1.2 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวผู้ขออนุญาต ในกรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคล ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หลักฐานสาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
นิติบุคคล และสาเนาหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ด้วย
26.1.3 บัญชีแสดงรายละเอียดเครื่องจักร ตามแบบท้ายระเบียบนี้
26.1.4 แผนผังแสดงตาแหน่งที่ตั้ง เครื่องจักรที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิมซึ่งประสงค์
จะใช้ในกิจการต่อไป เครื่องจักรที่ขอเปลี่ยนแปลงหรือเลิกใช้ เครื่องจักรที่ขอเพิ่ม และเครื่องจักรทั้งหมด
26.1.5 คาขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง ตามข้อ 24.5 (กรณีเพิ่มหรือเปลี่ยน
คนงานหรือผู้รับจ้าง)
26.1.6 สาเนาใบอนุญาต
26.1.7 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
26.2 การอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด
26.3 เมื่ออนุญาตให้เพิ่มกาลังแรงม้า ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามปริมาณ
กาลังแรงม้าเครื่องจักรที่ใช้แปรรูปไม้โดยตรงและเครื่องตบแต่งไม้ที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
แล้วขีดฆ่าแก้ไขกาลังแรงม้าเครื่องจักรในใบอนุญาตให้ตรงตามที่ได้รับอนุญาต และให้ผู้ออกใบอนุญาต
หรือผู้มีอานาจลงนามกากับการขีดฆ่า แก้ไขพร้อมหมายเหตุว่า ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ตามหนังสือที่ ...
ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...
กรณีลดจานวนกาลังแรงม้า ให้ขีดฆ่าแก้ไขกาลังแรงม้าเครื่องจักรในใบอนุญาต
ให้ ต รงตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต และให้ ผู้ อ อกใบอนุ ญ าตหรื อ ผู้ มี อานาจลงนามกากั บ การขี ด ฆ่ า แก้ ไ ข
พร้อมหมายเหตุว่า ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ตามหนังสือที่... ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...
ข้อ 27 การปรับปรุงเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
27.1 การขออนุญาตให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ตามข้อ 26.1
27.2 การอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด
27.3 การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม และการแก้ไขกาลังแรงม้าให้ปฏิบัติตามข้อ 26.3
ข้อ 28 การเพิ่มหรือลดจานวนคนงานโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ)
28.1 การขออนุญาตให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
28.1.1 คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการ
แปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป
28.1.2 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวผู้ขออนุญาต ในกรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคล ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หลักฐานสาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
นิติบุคคล และสาเนาหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ด้วย

28.1.3 คาขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง ตามข้อ 24.5 (กรณีเพิ่มหรือเปลี่ยน
คนงานหรือผู้รับจ้าง)
28.1.4 สาเนาใบอนุญาต
28.1.5 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
28.2 การอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด
28.3 เมื่ออนุญาตให้เพิ่มจานวนคนงาน ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามจานวนคนงาน
ทีเ่ พิ่มในอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง แล้วขีดฆ่าแก้ไขจานวนคนงานในใบอนุญาตให้ตรงตามที่ได้รับอนุญาต
และให้ผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจลงนามกากับการขีดฆ่าแก้ไข พร้อมหมายเหตุว่าได้รับอนุญาตจากผู้ใด
ตามหนังสือที่... ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...
กรณีลดจานวนคนงาน ให้ขีดฆ่าแก้ไขจานวนคนงานในใบอนุญาตให้ตรง
ตามที่ได้รับอนุญาต และให้ผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจลงนามกากับการขีดฆ่าแก้ไข พร้อมหมายเหตุ
ว่าได้รับอนุญาตจากผู้ใด ตามหนังสือที่... ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...
ข้อ 29 การเพิ่มหรือลดจานวนคนงาน โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม
29.1 การขออนุญาตให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ตามข้อ 26.1
29.2 การอนุญาตให้เพิ่มหรือลดจานวนคนงาน ให้อนุญาตตามความเหมาะสม
29.3 การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมและการแก้ไขจานวนคนงาน ให้ปฏิบัติตาม
ข้อ 28.3
ข้อ 30 การปรับปรุงเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
30.1 การขออนุญาตให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ตามข้อ 26.1
30.2 การอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด
30.3 การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมและการแก้ไขกาลังแรงม้า ให้ปฏิบัติตามข้อ 26.3
ข้อ 31 การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการผลิตของโรงงานแปรรูปไม้
31.1 การขออนุญาตให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
31.1.1 คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการ
แปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป
31.1.2 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวผู้ขออนุญาต ในกรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคล ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หลักฐานสาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
นิติบุคคล และสาเนาหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ด้วย
31.1.3 หนังสือชีแ้ จงเหตุผลในการขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการผลิต
31.1.4 สาเนาใบอนุญาต
31.1.5 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)

31.2 การอนุญาตให้พิจารณาตามเหตุผลความจาเป็น และสัมพันธ์กับเครื่องจักรที่ใช้
ในกิจการ
31.3 เมื่ออนุญาตแล้ว ให้เพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในใบอนุญาตให้ตรง
ตามที่ได้รับอนุญาต แล้วให้ผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจลงนามกากับการเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
พร้อมหมายเหตุว่า ได้รับอนุญาตจากผู้ใด ตามหนังสือที่... ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...
ข้อ 32 การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบของโรงงานแปรรูปไม้
32.1 การขออนุญาตให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
32.1.1 คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการ
แปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป
32.1.2 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวผู้ขออนุญาต ในกรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคล ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หลักฐานสาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
นิติบุคคล และสาเนาหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ด้วย
32.1.3 หนังสือชีแ้ จงเหตุผลในการขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ
32.1.4 สาเนาใบอนุญาต
32.1.5 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
32.2 การอนุญาตให้พิจารณาตามเหตุผลความจาเป็น
32.3 เมื่ออนุญาตแล้ว ให้เพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบในใบอนุญาตให้ตรงตามที่
ได้รับอนุญาต แล้วให้ผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจลงนามกากับการเพิ่ม ลด เปลี่ ยนแปลงวัตถุดิบ
พร้อมหมายเหตุว่า ได้รับอนุญาตจากผู้ใด ตามหนังสือที่... ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...
หมวดที่ 8
หลักเกณฑ์การแก้ไขอาณาเขตและสาระสาคัญในการอนุญาต
ข้อ 33 การแก้ไขอาณาเขต
33.1 การขออนุญาตให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
33.1.1 คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วย
การแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป หรือคาขอตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ว่าด้วยการค้า
หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม แล้วแต่
กรณี
33.1.2 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวผู้ขออนุญาต ในกรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคล ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หลักฐานสาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
นิติบุคคล และสาเนาหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ด้วย

33.1.3 แผนผังแสดงสถานที่ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตเดิม และแสดงส่วน
ที่ขอขยายหรือลด
33.1.4 ในกรณีขอขยายอาณาเขต ให้นาหลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่
ส่วนที่ขอขยายประกอบการพิจารณาด้วย
33.1.5 สาเนาใบอนุญาต
33.1.6 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
33.2 การอนุญาตให้พิจารณาตามเหตุผลความจาเป็น
33.3 เมื่ออนุญาตแล้ว ให้ขีดฆ่าแก้ไขอาณาเขตในใบอนุญาตให้ตรงตามที่ได้รับอนุญาต
แล้วให้ผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจลงนามกากับการขีดฆ่าแก้ไข พร้อมหมายเหตุว่า ได้รับอนุญาตจากผู้ใด
ตามหนังสือที่... ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...
ข้อ 34 การแก้ไขสาระสาคัญในใบอนุญาต
34.1 การขออนุญาตให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
34.1.1 คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการ
แปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป หรือคาขอตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ว่าด้วยการค้า หรือมีไว้
ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม แล้วแต่ กรณี
34.1.2 สาเนาใบอนุญาต
34.1.3 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวผู้ขออนุญาต ในกรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคล ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิ สาหกิจ ให้ใช้หลักฐานสาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
นิติบุคคล และสาเนาหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ด้วย
34.1.4 การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลผู้รับอนุญาต ให้นาสาเนาหลักฐานการอนุญาต
ให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ประกอบการพิจารณาด้วย
34.1.5 การเปลี่ยนหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอ านาจ
ลงชื่อแทนนิติบุคคล ให้นาสาเนาหนังสือรับรองของสานักงานหุ้นส่วนบริษัทฉบับใหม่ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
6 เดือน และสาเนารายงานการประชุมบริษัท ประกอบการพิจารณาด้วย
ในกรณีเป็นโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ให้ตรวจสอบ
คุณสมบัติข องหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ตามมาตรา 49 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ให้ถือ ปฏิบัติตามข้อ 9 โดย
อนุโลม)
34.1.6 การแก้ไขภูมิลาเนาของผู้รับอนุญาต หรือสถานที่ประกอบกิจการ เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงท้องที่ปกครอง ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาหลักฐานการแก้ไขของนายทะเบียนท้องที่
หรือสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงท้องที่ปกครอง ประกอบการพิจารณาด้วย

34.2 เมื่ออนุญาตแล้ว ให้ขีดฆ่าแก้ไขสาระสาคัญในใบอนุญาต แล้วให้ผู้ออกใบอนุญาต
หรือผู้มีอานาจลงนามกากับการขีดฆ่าแก้ไข พร้อมหมายเหตุว่า ได้รับอนุญาตจากผู้ใด ตามหนังสือ ที่ ...
ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...
หมวดที่ 9
การแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น
ข้อ 35 การอนุญาตทาการแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น
มีหลักเกณฑ์ดังนี้
35.1 การขออนุญาตให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
35.1.1 คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วย
การแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป
35.1.2 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวผู้ขออนุญาต ในกรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคล ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หลักฐานสาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
นิติบุคคล และสาเนาหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ด้วย
35.1.3 หนังสือชีแ้ จงกรรมวิธีที่ขอดาเนินการ พร้อมเหตุผลความจาเป็น
35.1.4 สาเนาใบอนุญาต
35.1.5 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
35.2 การอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่ทางราชการกาหนด
35.3 ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบเป็นหนังสือ
หมวดที่ 10
การออกใบแทนใบอนุญาต
ข้อ 36 เมื่อใบอนุญาตสูญหาย เสียหาย หรือชารุดด้วยประการใด ๆ ให้ยื่นคาขอตามแบบท้าย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป หรือคาขอตามแบบท้ายกฎกระทรวง
ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่ งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาต พร้อมหลักฐานการแจ้งความใบอนุญาต
สูญหายหรือใบอนุญาตฉบับที่ชารุด และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้
36.1 สอบปากคาผู้ขอว่า ใบอนุญาตสูญหาย เมื่อวันที่ ... เดือน... พ.ศ. ... เสียหาย
หรือชารุดด้วยเหตุใด เป็นใบอนุญาตฉบับที่... เล่มที.่ .. ลงวันที่... เดือน... พ.ศ. ... ใบอนุญาตสิ้นอายุ
เมื่อใด

36.2 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เป็นความจริงตามที่ผู้ขอกล่าวอ้าง
ก็ให้อ อกใบแทนใบอนุ ญ าตให้ ได้ โดยให้ เ ขีย นด้ วยหมึกสีแ ดงบนใบอนุญ าตด้ า นบนว่า “ใบแทน”
พร้อมหมายเหตุไว้ด้านบนขวาว่า “แทนใบอนุญาต ฉบับที่ ... เล่มที.่ .. ลงวันที่... เดือน... พ.ศ. ...”
แล้วให้ผู้อนุญาตออกใบแทนลงลายมือชื่อกากับไว้เป็นหลักฐาน สาหรับข้อความและเงื่อนไขในการอนุญาต
ให้เขียนตรงกับต้นขั้วใบอนุญาตฉบับเดิม เว้นแต่วันที่ออกใบแทนใบอนุญาตให้ระบุตรงตามวันที่ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียม และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตออกใบแทนลงลายมือชื่อลงในใบแทนใบอนุญาต
หมวดที่ 11
การต่ออายุใบอนุญาต การรับโอน - การทาการแทน
ตามใบอนุญาต และการย้ายสถานที่รับ อนุญาต
ข้อ 37 การต่ออายุใบอนุญาต
37.1 การขออนุญาตให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
37.1.1 คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการ
แปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป หรือคาขอตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้
ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม แล้วแต่ กรณี
37.1.2 บัญชีสถิติแสดงการดาเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ตามแบบท้ายระเบียบนี้
37.1.3 สมุดบัญชีไม้หรือสมุดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผ่านมา
37.1.4 ใบอนุญาต สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวผู้ขออนุญาต
37.1.5 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้รับมอบอ านาจ
37.2 ให้ยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ในกรณียื่นคาขอล่าช้าคือ ภายหลังใบอนุญาตสิน้ อายุไม่เกิน 1 ปี ให้ชแี้ จงเหตุผล
ความจาเป็นประกอบการพิจารณาด้วย และในปีต่อ ไปหากมายื่นขอต่อ อายุใบอนุญาตล่าช้าอีก ให้งด
ต่ออายุใบอนุญาต
ถ้าใบอนุญาตสิน้ อายุเกินกว่า 1 ปี จะไม่พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้ดาเนินการ
ต่อไป
37.3 การรับคาขอ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารตามข้อ 37.1 แล้วให้ลงทะเบียนรับคา
ขอตามแบบท้ายระเบียบนี้ และออกใบรับให้ผู้ขอเป็นหลักฐาน
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้คืนเอกสารทั้งหมดให้ผู้ขอ พร้อมบันทึก
แจ้งเหตุผลที่คืน แล้วให้ผู้ขอลงนามรับคืนไว้เป็นหลักฐาน

37.4 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดยอดบัญชีไม้ หรือยอดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกเล่ม
แล้วบันทึกลงไว้ในสมุดบัญชี ให้มีสาระข้อ ความตรงกันว่า “ได้ทาการปิดยอดบัญชีถึงวัน เดือ น พ.ศ.
จานวนไม้หรือจานวนสิ่งประดิษฐ์ฯ คงเหลือตรงตามบัญชีสถิติแสดงการดาเนินการที่ยื่นประกอบเรื่องขอ
ต่ออายุใบอนุญาตหรือไม่” แล้วบันทึกรายละเอียดเสนอผู้มีอานาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจ ารณาสั่ง
การ ในกรณีสั่งอนุญาตให้ออกใบอนุญาตฉบับใหม่ เมื่อได้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมแล้ว
37.5 การออกใบอนุญาต
37.5.1 ให้กาหนดอายุใบอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
37.5.1.1 ในกรณียื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตและชาระเงิ นค่าธรรมเนียม
ก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมสิน้ อายุ ให้ระบุวันออกใบอนุญาตฉบับใหม่ถัดจากวันที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ
สาหรับวันสิ้นอายุใบอนุญาตก าหนดตามใบอนุญาตฉบับเดิม และหมายเหตุในใบอนุญาตว่า “ใบอนุญาต
ฉบับนี้ได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่... เล่มที่... ลงวันที่... ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที.่ .. เป็นต้นไป และเป็นการต่อจากใบอนุญาต ฉบับที่... เล่มที่... ลงวันที่...”
37.5.1.2 ในกรณียื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตฉบับเดิม
สิน้ อายุ แต่ได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมภายหลังใบอนุญาตฉบับเดิมสิน้ อายุ ให้ระบุวันออกใบอนุญาตฉบับใหม่
ตามวันที่ชาระเงินค่าธรรมเนียม สาหรับ วัน สิ้น อายุใ บอนุญ าตให้กาหนดตามใบอนุญ าตฉบับ เดิม
และหมายเหตุในใบอนุญาตว่า “ใบอนุญาตฉบับนี้ได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่ ...
เล่มที.่ .. ลงวันที่... ต่อจากใบอนุญาต ฉบับที่... เล่มที.่ .. ลงวันที่...”
37.5.1.3 ในกรณียื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตภายหลังใบอนุญาตฉบับเดิม
สิน้ อายุ (ยื่นคาขอล่าช้า) ให้ระบุวันออกใบอนุญาตฉบับใหม่ตามวันที่ชาระเงินค่าธรรมเนียม สาหรับวันสิ้นอายุ
ใบอนุญาตให้กาหนดตามใบอนุญาตฉบับเดิม และหมายเหตุในใบอนุญาตว่า “ใบอนุญาตฉบับนี้ได้ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่ ... เล่มที่... ลงวันที่... ต่อจากใบอนุญาต ฉบับที่... เล่มที่...ลงวันที่...”
“ผ่อนผันให้ต่ออายุล่าช้าได้ โดยมีเงื่อนไขว่าในปีต่อไปหากยื่นต่อ อายุล่าช้ าอีก กรมป่าไม้จ ะไม่พิจ ารณา
ต่ออายุให้”
37.5.2 ให้หมายเหตุเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่า “ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่... (พ.ศ. ...) และข้อกาหนด ฉบับที่... (พ.ศ. ...)”
37.5.3 เมื่อดาเนินการออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ให้มอบใบอนุญาตฉบับใหม่
ให้แก่ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ โดยให้ลงลายมือชื่อรับไว้เป็นหลักฐาน
37.6 อานาจการอนุญาต
การอนุญาตให้เป็นอานาจของอธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย
สาหรับในกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายสาหรับจังหวัดอื่น

ในระหว่างปีที่ผ่านมา เมื่อ ปรากฏว่า ผู้รับอนุญาตตามระเบียบนี้ ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ข้อกาหนด กฎกระทรวง หรือเงื่อนไขในการอนุญาต
หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และไม่ถูก
สั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ให้จังหวัดส่งคาขอต่ออายุใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมประมวลเรื่องราวข้อเท็จจริงและความเห็น
เสนอกรมป่าไม้ และสาเนาเรื่องราวส่งให้ป่าไม้เขตท้องที่พิจารณารายงานความเห็นไปให้กรมป่าไม้อีกทางหนึ่งด้วย
เมื่อกรมป่าไม้ได้รับเรื่องให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาสั่งการ
สาหรับในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้กองการอนุญาตประมวลเรื่อ งเสนอ
อธิบดีกรมป่าไม้ รายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาสั่งการ
ข้อ 38 การรับโอน-การทาการแทนตามใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาตเป็นการโอนสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายจากผู้รับอนุญาตเดิม
ไปยังผู้รับโอนซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตคนใหม่
การทาการแทนเป็นการให้สิทธิแก่ทายาทหรือผู้จัดการมรดกที่จะดาเนินการต่อไปในนาม
ของผู้รับอนุญาตเท่านั้น ส่วนสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายยังคงอยู่กับผู้รับอนุญาตเดิม มิได้โอนต่อ ไปยัง
บุคคลอื่น และกรณีนีจ้ ะไม่มีผู้รับอนุญาตคนใหม่
38.1 การโอนใบอนุญาต ให้ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา
ดังนี้
38.1.1 คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการ
แปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป หรือคาขอตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้
ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม แล้วแต่กรณี
38.1.2 สาเนาใบอนุญาต
38.1.3 หลักฐานการได้สิทธิในกิจการที่ขอรับโอนมาเป็นเจ้าของ
38.1.4 สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวของผู้โอน และผู้รับโอน
ในกรณีผู้โอนและผู้รับโอนเป็นนิติบุคคลที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หลักฐานตามข้อ 7.11.1 - 7.11.4 เพิ่มเติม และหากผู้โอนและผู้รับโอนเป็นนิติบุคคลประเภท
บริษัทจากัด ให้แนบบันทึกรายงานการประชุมกรรมการบริษัทมีมติให้โอนและรับโอนใบอนุญาตด้วย
38.1.5 สาเนาหลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบกิจการ ตามข้อ 7.5
38.1.6 หนังสือชีแ้ จงเหตุผลการโอนของผู้โอนและการรับโอนของผู้รับโอน
38.1.7 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
38.2 กรณีผู้รับอนุญาตตาย ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดก ยื่นคาขอรับโอนใบอนุญาต
ได้ตลอดเวลาที่ใบอนุญาตนั้นยังไม่สิ้นอายุ
38.2.1 การขออนุญาตให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

38.2.1.1 คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่า
ด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป หรือคาขอตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ว่าด้วยการค้าหรือ
มีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม แล้วแต่
กรณี
38.2.1.2 สาเนาใบอนุญาต
38.2.1.3 สาเนาใบมรณบัตรของผู้รับอนุญาตเดิม
38.2.1.4 คาสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกหรือหนังสือยินยอมของทายาททุกคน
ในกองมรดก มอบอานาจให้ทายาทผู้หนึ่งผู้ใดรับโอนใบอนุญาต
38.2.1.5 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับโอน
ในกรณีผู้รับโอนเป็นนิติบุคคล ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ให้ใช้หลักฐานตามข้อ 7.11.1 - 7.11.4 เพิ่มเติมด้วย
38.2.1.6 สาเนาหลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบกิจการตาม
ข้อ 8.5
38.2.1.7 หนังสือชีแ้ จงเหตุผลการรับโอนใบอนุญาตของผู้รับโอน
38.2.1.8 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
38.2.2 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ซึ่งผู้รับอนุญาตตาย
และทายาทหรือผู้จัดการมรดกได้ยื่นคาขอรับโอนใบอนุญาตไว้แล้ว แต่กรมป่าไม้ยังไม่อนุญาตเพราะอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ และใบอนุญาตใกล้จะสิน้ อายุ ให้จังหวัดรี บดาเนินการแล้วส่งเรื่อ ง
ไปยังกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาสั่งการโดยด่วน หากกรมป่าไม้สั่งอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และส่งเรื่อง
ให้จังหวัดดาเนินการ แต่ขณะจังหวัดได้รับเรื่องจากกรมป่าไม้ใบอนุญาตได้สิ้นอายุลงแล้ว หรือกรมป่าไม้
สั่งอนุญาตหลังจากใบอนุญาตสิน้ อายุ ให้เรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาตให้กับผู้ขอรับโอน
เสมือนเป็นการตั้งโรงงานฯ ใหม่ แต่ให้มีสาระสาคัญและรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่โรงงานได้รับอนุญาตอยู่เดิม
38.3 การขอทาการแทน เมื่อผู้รับอนุญาตตาย ทายาทหรือผู้จัดการมรดกสามารถทาการแทน
ตามใบอนุญาตได้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย หากประสงค์จ ะทาการแทน
ต่อไปอีก ต้องยื่นคาขอก่อนระยะเวลา 90 วัน สิน้ สุดลงโดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
38.3.1 คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการ
แปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป หรือคาขอตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ว่าด้วยการค้าหรือมี
ไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม แล้วแต่ กรณี
38.3.2 สาเนาใบอนุญาต
38.3.3 สาเนาใบมรณบัตรของผู้รับอนุญาตเดิม
38.3.4 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชนของผู้ขอทาการแทน
38.3.5 หนังสือชีแ้ จงเหตุผลการขอทาการแทนของทายาทหรือผู้จัดการมรดก

38.3.6 ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกทราบเป็นหนังสือ
38.4 ห้ามยื่นขออนุญาตในกรณีอื่นพร้อมกับการยื่นคาขอรับโอนใบอนุญาต
38.5 การขอรับโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท
ให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ข อรับโอน หุ้นส่วนผู้จัดการหรือ กรรมการผู้จัดการของนิติบุค คลผู้ร ับ โอน
ตามมาตรา 49 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 9 โดยอนุโลม)
38.6 การออกใบอนุญาตกรณีโอนใบอนุญาตให้เรียกใบอนุญาตฉบับเดิมคืน
พร้อมหมายเหตุไว้เป็นหลักฐานว่า “อนุญาตให้โอนแก่ผู้ใด ตามหนังสือ สั่งการใด.. ออกใบอนุญาตใหม่
ตามใบอนุญาตฉบับที่... เล่มที.่ .. ลงวันที่ เดือน พ.ศ.” และเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนด
ในกฎกระทรวง แล้วระบุวันออกใบอนุญาตฉบับใหม่ตามวันที่ชาระเงินค่าธรรมเนียม สาหรับวันสิ้นอายุ
ใบอนุญาตให้กาหนดตามใบอนุญาตฉบับเดิม พร้อมระบุเงื่อนไขลงในใบอนุญาตด้วยว่า “ผู้รับอนุญาต
ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่... (พ.ศ. ...) และข้อกาหนด ฉบับที่ ... (พ.ศ. ...)” และหมายเหตุไว้ ใน
ใบอนุญาตว่า “ได้รับโอนมาจากผู้ใด ตามใบอนุญาตฉบับที่ ... เล่มที่... ลงวันที่... เดือ น... พ.ศ. ...
หนังสือสั่งการใด”
38.7 อานาจการอนุญาตให้ถือหลักเกณฑ์ตามข้อ 19 และข้อ 20 โดยอนุโลม
ข้อ 39 การย้ายสถานที่รับอนุญาตตามระเบียบนี้
39.1 การขออนุญาตให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้
39.1.1 คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการ
แปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป หรือคาขอตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้
ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม แล้วแต่กรณี
39.1.2 สาเนาใบอนุญาต
39.1.3 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวผู้ขออนุญาต
ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ให้ใช้ห ลักฐานสาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล และสาเนาหนังสือรับรองของสานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ด้วย
39.1.4 แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการที่ขอย้ายไปตั้งใหม่ และแผนผัง
แสดงอาณาเขตสถานที่ติดต่อข้างเคียง
39.1.5 สาเนาหลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบกิจการที่ขอย้ายไปตั้งใหม่
ตามข้อ 8.5
39.1.6 คาขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง ตามข้อ 24.5
39.1.7 กรณีการย้ายโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ต้องมีแผนผัง
แสดงตาแหน่งที่ตั้งเครื่องจักรแต่ละเครื่องและบัญชีแสดงรายละเอียดเครื่องจักรอย่างชัดเจน ตามข้อ 7.4
39.1.8 หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้รับมอบอ านาจ

39.2 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดในสาระสาคัญตามข้อ 10 ของ
ระเบียบนี้
39.3 การอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่ทางราชการกาหนด
39.4 การออกใบอนุญาต ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเสมือนการอนุญาตตั้งใหม่
ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง ออกใบอนุญาตฉบับใหม่ให้ดาเนินการต่อไป โดยให้ระบุเงื่อนไขลงใน
ใบอนุญาตด้วยว่า “ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ...)” พร้อมหมายเหตุไว้ใน
ใบอนุญาตว่า “อนุญาตให้ย้ายตามหนังสือสั่งการใด... ใบอนุญาตเดิมฉบับที่... เล่มที่... ลงวันที่... เดือน...
พ.ศ. ...” แล้วให้เรียกใบอนุญาตฉบับเดิมส่งคืนผู้ออกใบอนุญาต พร้อมหมายเหตุไว้เป็นหลักฐานในใบอนุญาตว่า
“อนุญาตให้ย้ายตามหนังสือสั่งการใด... ออกใบอนุญาตใหม่ ฉบับที่... เล่มที่... ลงวันที่...เดือน... พ.ศ. ...”
หมวดที่ 12
แนวทางปฏิบัติเมื่ออนุญาตแล้ว
ข้อ 40 แนวทางปฏิบัติเมื่ออนุญาตแล้ว ให้ถือปฏิบัติดังนี้
40.1 กรณีการขออนุญาตตั้งหรือย้ายสถานที่ตั้ง หรือรับโอนใบอนุญาตโรงงานแปรรูปไม้
โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร)
40.1.1 เมื่อจังหวัดทราบผลการพิจารณาจากกรมป่าไม้ ให้แจ้งผู้ขออนุญาตทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วัน และให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
แล้วออกใบอนุญาตให้เสร็จสิน้ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ผู้ขออนุญาตได้รับทราบผลการอนุญาตจากทางราชการ
หากผู้ขอไม่มารับทราบหรือไม่มาชาระเงินค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ร ะงับการอนุญาต
ไม่มีการผ่อนผันอีก
40.1.2 เมื่อออกใบอนุญาตแล้ว ในกรณีขอตั้งขึน้ ใหม่ หรือได้รับอนุญาตให้ย้าย
ต้องตรวจสอบว่าผู้รับอนุญาตได้ลงมือก่อสร้างโรงงานในบริเวณที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ การติดตั้งเครื่องจักร
ถูกต้องตรงตามจานวน ชนิด ขนาด ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ตาแหน่งที่ตั้งเครื่องจักรถูกต้องตรงตามที่ระบุ
ในแผนผังเพียงใด และเมื่อครบกาหนด 2 ปี สามารถเปิดดาเนินงานได้หรือไม่ ถ้าเปิดดาเนินงานไม่ได้
เพราะเหตุใด ได้ยื่นหนังสือขอยืดระยะเวลาการก่อสร้างโรงงานก่อนสิ้นกาหนด 2 ปี หรือไม่ หากยื่นไว้แล้ว
ให้รายงานเหตุผลพร้อมความเห็นไปให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงอธิบดีกรมป่าไม้ทราบเพื่อ พิจารณา
สั่งการต่อไป
40.1.3 ในกรณีที่ได้รับโอนใบอนุญาตโรงงานแปรรูปไม้ ซึ่งยังมิได้ก่อสร้างโรงงาน
ให้ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เดียวกับข้อ 40.1.2
40.2 กรณีโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้
เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้รับอนุญาตให้ตั้งใหม่ หรือย้ายสถานที่ตั้ง หรือขอขยายโรงงาน
(หมายถึง การเพิ่มจานวนโต๊ะเลื่อย เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใช้สาหรับแปรรูปไม้ , การเปลี่ยนแปลงโต๊ะเลื่อย
เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใช้สาหรับแปรรูปไม้ให้มีขนาดเพิ่มขึ้น, การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้เป็น

ต้นกาลังสาหรับฉุดโต๊ะเลื่อย เครื่องเลื่อย หรือ เครื่อ งใช้สาหรับแปรรูปไม้เพื่อ ให้มีกาลังเพิ่มขึ้น ) เมื่อ
กรมป่าไม้อนุญาตแล้ว และผู้ขอได้ติดตั้งเครื่องจักรครบถ้วนทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน เมื่อเปิดดาเนินการแล้วให้
ผู้รับอนุญาตแจ้งจังหวัดและให้จังหวัดรายงานกรมป่าไม้ เพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกับวิศวกรกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ทาการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักรเป็นหลักฐานการอนุญ าต
40.3 กรณีการขออนุญาตตั้ง ย้ายสถานที่ตั้ง หรือขยายโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
เพื่อประดิษฐกรรม
40.3.1 เมื่อจังหวัดทราบผลการพิจารณาจากกรมป่าไม้ ให้ดาเนินการตาม
ข้อ 40.1.1
40.3.2 การอนุญาตตั้ง ย้ายสถานที่ตั้ง หรือขยายโรงงานตามความหมาย
ในข้อ 40.2 ให้เร่งรัดผู้รับอนุญาตรีบจัดหาหรือติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์การแปรรูปไม้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
เมื่อผู้รับอนุญาตได้ติดตั้งเครื่องจักรบางส่วนหรือทั้งหมด เมื่อเปิดดาเนินการแล้วให้จังหวัดขอความร่วมมือ
จากอุตสาหกรรมจังหวัด หรือวิศวกรของส่วนราชการในท้องที่หรื อจังหวัดใกล้เคียง ให้ทาการตรวจสอบ
ชนิดและขนาดกาลังแรงม้าเครื่องจักรแต่ละเครื่อง เพื่อความถูกต้อง
40.3.3 การตรวจสอบเครื่องจักร หากผลการคานวณแรงม้าได้น้อยกว่าที่ได้รับ
อนุญาตให้แก้ไขกาลังแรงม้าในใบอนุญาตให้ถูกต้องตรงตามจานวนที่นายช่างหรือวิศวกรทาการตรวจสอบคานวณได้
แล้วรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ
40.3.4 การตรวจสอบเครื่องจักร หากผลการคานวณแรงม้าได้สูงกว่าที่ได้รับ
อนุญาต (ตามที่กรมป่าไม้อนุญาตไปครั้งแรก ซึ่งมีชนิด ประเภท และจานวนถูกต้อง) ให้จังหวัดแก้ไขกาลังแรงม้า
ในใบอนุญาตตามจานวนที่นายช่าง หรือวิศวกรทาการตรวจสอบคานวณได้ และให้ผู้รับอนุญาตยื่นคาขอ
ตามแบบคาขอ 1 ขอเพิ่มกาลังแรงม้าไว้เป็นหลักฐาน กับเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามจานวน
กาลังแรงม้าที่เพิ่ม เว้นแต่เครื่องจักรที่เป็นเครื่องเลื่อย (แต่ละเครื่อง) หากมีกาลังเกินกว่าที่กรมป่าไม้อนุญาตไว้
ให้ดาเนินการดังนี้
40.3.4.1 ให้ผู้รับอนุญาตหยุดใช้เครื่องจักรนั้น จนกว่าจะทาการเปลี่ยนแปลง
ให้ถูกต้องตรงตามที่อนุญาต
40.3.4.2 หากประสงค์จะใช้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ชี้แจงเหตุผล
ความจาเป็น แล้วให้จังหวัดรายงานกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาอนุญาต

40.4 กรณีขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ไส ซอย
เซาะร่อง รางลิน้ ไม้แปรรูป เพื่อบริการลูกค้าที่ซอื้ ไม้จากโรงค้าไม้แปรรูปของตนเอง เมื่อจังหวัดทราบผลการ
พิจารณาจากกรมป่าไม้ ให้ดาเนินการตามข้อ 40.1.1 พร้อมทั้งแจ้งเงื่อนไขในการอนุญาตให้ผู้รับอนุญาต
ทราบและปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

40.4.1 โรงงานที่ขอตั้งในท้องที่ 10 จังหวัด คือ นนทบุรี นครปฐม อ่างทอง
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สิงห์บุรี และกรุงเทพมหานคร
ให้กาหนดเงื่อนไขในการอนุญาตเพิ่มเติมด้วยว่า เมื่อมีลูกค้ามาซือ้ ไม้จากโรงค้าไม้แปรรูป หากต้อ งการ
ไส ซอย เซาะร่อง รางลิน้ ไม้แปรรูป ให้ได้ขนาดและลักษณะตามที่ต้องการ ให้ออกหนังสือกากับไม้แปรรูป
จากโรงค้าไม้แปรรูปไปยังโรงงานฯ และเมื่อดาเนินการไส ซอย เซาะร่อง รางลิ้น ไม้แปรรูป เสร็จแล้วให้
ดาเนินการ ดังนี้
(1) ถ้าจาหน่ายแก่ลูกค้าภายในเขตท้องที่ 10 จังหวัด ให้ออกหนังสือ
กากับไม้แปรรูปจากโรงงานฯ มอบให้ลูกค้าเป็นหลักฐานกากับไม้นาเคลื่อนที่ต่อไป
(2) ถ้าจาหน่ายแก่ลูกค้าภายนอกเขตท้องที่ 10 จังหวัด ให้ออกหนังสือ
กากับไม้แปรรูปจากโรงงานฯ กลับไปยังโรงค้าไม้แปรรูปอีกครั้ง แล้วจึงออกหนังสือกากับไม้แปรรูปจากโรงค้า
ไม้แปรรูปมอบให้ลูกค้าเป็นหลักฐาน เพื่อดาเนินการขอออกใบเบิกทางจากพนักงานเจ้าหน้าที่กากับไม้
นาเคลื่อนที่ต่อไป
40.4.2 โรงงานที่ขอตั้งในท้อ งที่จังหวัดอื่น นอกจากท้อ งที่ 10 จังหวัด
ตามข้อ 40.4.1 ให้กาหนดเงื่อนไขในการอนุญาตเพิ่มเติมด้วยว่า เมื่อมีลูกค้ามาซือ้ ไม้จากโรงค้าไม้แปรรูป หากต้องการไส
ซอย เซาะร่อง รางลิน้ ไม้แปรรูป ให้ได้ขนาดและลักษณะตามที่ต้องการ ให้ออกหนังสือกากับไม้แปรรูปจากโรงค้า
ไม้แปรรูปไปยังโรงงานฯ และเมื่อดาเนินการไส ซอย เซาะร่อง รางลิน้ ไม้แปรรูปเสร็จแล้วให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ถ้าจาหน่ายแก่ลูกค้าภายในเขตอาเภอที่โรงงานตั้งอยู่ ให้ออกหนังสือ
กากับไม้แปรรูปจากโรงงานฯ มอบให้ลูกค้าเป็นหลักฐานกากับไม้นาเคลื่อนที่ต่อไป
(2) ถ้าจาหน่ายแก่ลูกค้านอกเขตอาเภอที่โรงงานตั้งอยู่ ให้ออกหนังสือ
กากับไม้แปรรูปจากโรงงานฯ กลับไปยังโรงค้าไม้แปรรูปอีกครั้ง แล้วจึงออกหนังสือกากับไม้แปรรูปจากโรงค้า
ไม้แปรรูปมอบให้ลูกค้าเป็นหลักฐาน เพื่อดาเนินการขอออกใบเบิกทางจากพนักงานเจ้าหน้าที่กากับไม้
นาเคลื่อนที่ต่อไป
40.4.3 บัญชีประจาโรงงานจะต้องไม่มีสต๊อกไม้แปรรูปคงเหลืออยู่ในโรงงาน
หมวดที่ 13
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 41 การพักใช้ใบอนุญาต ให้ปฏิบัติดังนี้
41.1 เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตตามระเบียบนี้ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กฎกระทรวง ข้อกาหนดหรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน 120 วั น หากใบอนุญาตมีอายุไม่ถึ ง 120 วัน ให้พั กใช้ใบอนุญาตไม่เกินอายุ
ใบอนุญาต กรณีมีการฟ้อ งร้อ งผู้รับอนุญาตต่อ ศาลว่าได้กระทาความผิด ตามพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช 2484 ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้จ นกว่าจะมีคาพิพากษาถึงที่สุดก็ได้
สาหรับกรุงเทพมหานครให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณาสั่งการ
การพักใช้ใบอนุญาตให้พิจารณาสั่งการโดยทันที เมื่อได้รั บรายงานจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่
41.2 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่ายังไม่สมควรสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้รายงาน
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่สั่งพักใช้ใบอนุญาตไปยังกรมป่าไม้โดยด่วน ทั้งนี้ จะต้อง
ไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการ เมื่อกรมป่าไม้ได้รับเรื่องให้ประมวลเรื่อง
พร้อมความเห็นรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาสั่งการ
สาหรับกรุงเทพมหานคร ถ้าอธิบดีกรมป่าไม้เห็นว่าไม่สมควรสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ให้ประมวลเรื่องรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาสั่งการ
41.3 หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเห็นว่าสมควรสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ให้กรมป่าไม้ดาเนินการออกคาสั่งพักใช้ใบอนุญาต เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งพักใช้
ใบอนุญาตและได้ดาเนินการตามมาตรา 61 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุท ธศัก ราช 2484 แล้ว
ให้สั่งคณะเจ้าหน้าที่จานวน 3 คน ไปดาเนินการดังนี้
41.3.1 สั่งให้คณะเจ้าหน้าที่ใช้ลวดหรือเชือกหรือโซ่ ผูกมัดหรือล่ามเครื่องจักร
ประทับตราครั่งหรือตะกั่วเป็นเครื่องหมาย หรือให้คณะเจ้าหน้ าที่ลงลายมือชื่อลงในแผ่ นกระดาษปิดเงื่อนที่
ผูกมัดหรือเงื่อนต่อทุกแห่ง และหาวิธีป้องกันมิให้แผ่นกระดาษดังกล่าวชารุดเสียหาย ทั้งนี้ เพื่อมิให้เครื่องจักร
ใช้งานได้
41.3.2 ให้คณะเจ้าหน้าที่ตรวจจานวนไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรือสิ่งประดิษฐ์ฯ คงเหลือ
ในวันสั่งพักใช้ใบอนุญาต พร้อมกับปิดยอดบัญชีไม้หรือสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกเล่ม
การด าเนินการตามข้อ 41.3.1 และข้ อ 41.3.2 ให้บั นทึ กรายละเอี ยดให้
ชัดเจนไว้เป็นหลักฐาน และในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลโดย
สม่าเสมอ
41.3.3 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งเพิกถอนคาสั่งพักใช้
ใบอนุญาตก่อนครบกาหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาต หรือเมื่อครบกาหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาต ให้อธิบดีกรมป่าไม้
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งคณะเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ จานวน 3 คน ไปตรวจสอบการผูกมัดหรือการล่ามโซ่
เครื่องจักรว่ามีร่องรอยการถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือทาลายหรือไม่ ประการใด ไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรือ
สิ่งประดิษฐ์ฯ ยังมีอยู่ครบตามที่คณะเจ้าหน้าที่ชุดแรกทาการตรวจสอบปิดยอดบัญชีไม้หรือไม่ แล้วบันทึก
ไว้เป็นหลักฐาน หากถูกต้องให้แก้ลวดหรือเชือกหรือโซ่ที่ผูกมัดหรือล่ามออกจากเครื่องจักร เพื่อผู้รับอนุญาต
จะได้ดาเนินการแปรรูปไม้ตามสิทธิในใบอนุญาตต่อไป
ในกรณีปรากฏว่า มีร่องรอยการถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือทาลายลวด
หรือเชือกหรือโซ่ ให้คณะเจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ แล้วแจ้งความกล่าวโทษดาเนินคดี

ตามความผิดแก่กรณี และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานกรมป่าไม้ทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
พนักงานเจ้าหน้าที่กล่าวโทษดาเนินคดี แล้วให้กรมป่าไม้รายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณา
สั่งเพิกถอนใบอนุญาต
สาหรับกรุงเทพมหานครให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณารายงานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พิจารณาสั่งการ
ข้อ 42 การเพิกถอนใบอนุญาต
42.1 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาต ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุ ทธศักราช 2484 ให้จังหวั ดรายงานกรมป่ าไม้ทราบ พร้ อมเหตุผลว่าสมควรเพิ กถอนใบอนุญาต
หรือไม่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสั่งพักใช้ใบอนุญาต
42.2 เมื่อกรมป่าไม้ได้รับรายงานจากจังหวัดตามข้อ 42.1 หรือในรายที่กรมป่าไม้ได้สั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตแล้ว ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาว่า สมควร
สั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 หรือไม่
42.3 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว
ให้จังหวัดแจ้งผู้รับอนุญาตทราบเป็นหนังสือ แล้วเรียกใบอนุญาตคืนมาติดไว้กับต้นขั้วเป็นหลักฐาน
ในกรณีเป็นโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกหนังสือกากั บ
ไม้แปรรูป หรือ หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ยังไม่ได้ใช้มาทาลาย พร้อ มกับหมายเหตุไว้ในต้นขั้วและ
ในทะเบียนเป็นหลักฐานด้วยว่า ได้ทาลายหนังสือกากับไม้แปรรูป หรือหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ เล่มที่ใด
ตั้งแต่ฉบับใดถึงฉบับใด การทาลายหนังสือกากับ ให้ใช้วิธเี จาะโดยไม่ให้ฉีกขาดจากต้นขั้ว
หมวดที่ 14
หลักเกณฑ์ตรวจสอบกิจการที่ได้รับอนุญาต
ข้อ 43 การตรวจสอบควบคุมกิจการที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบนี้ ให้ตรวจสอบโดยสม่าเสมอ
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายและป่าไม้เขตท้องที่
สาหรับกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในความรับผิดชอบของอธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งอธิบดี
กรมป่าไม้มอบหมาย พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
ข้อ 44 การตรวจสอบกิจการที่ได้รับอนุญาตตามหมวดนี้ ให้บันทึกผลการตรวจสอบไว้เป็น
หลักฐาน และผู้นาพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ต้องเป็นผู้รับอนุญาตหรือผู้แทนผู้รับอนุญาตที่ได้รับมอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ ให้มอบบันทึกการตรวจสอบให้ผู้รับอนุญาตหรือ ผู้แทน
ผู้รับอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด
ข้อ 45 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมสาเนาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องให้ป่าไม้จังหวัดและป่าไม้เขตท้องที่ทราบและพิจารณา

สาหรับกรุงเทพมหานครให้รายงานอธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย
ทราบและพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2541
(ลงนาม) ปลอดประสพ สุรัสวดี
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมป่าไม้

แนบท้ายระเบียบ ข้อ 8
ใบรับคาขอ
ผู้ขอชื่อ……………………………………….................................บัตรประจาตัวเลขที…่ ………………………………………….
วัตถุประสงค์



ขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต……………………………………………………………………………………….

รับตามทะเบียนเลขที่……………..……...เมื่อวันที่…………………………………………..…...เอกสารประกอบการคาขอ



จานวน………………………แผ่น ครบถ้วน



จานวน………………………แผ่น ไม่ครบถ้วน ขาด………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….



ใบอนุญาต……….............ฉบับที่………….....เล่มที่……….....ลงวันที่……………………………………
ลงชื่อ………………………………….............ผู้ยื่นคาขอ
(………………………………….............)
ลงชื่อ………………………………….............เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ
(………………………………….............)
ลงชื่อ………………………………….............เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสาร
(………………………………….............)

คาเตือน
1. กรณีผู้ขอยื่นเอกสารประกอบคาขอไม่ครบถ้วน ให้นามายื่นเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ขอได้รบั
เอกสารคืน
2. กรณีที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับอนุญาตตามมาตรา 49 (2) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
2484 เป็นหน้าที่ของผู้ขอจะต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่รับคาขอ
3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสถานที่หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ขอจะต้องมาติดต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อนัดนาตรวจหรือมาชีแ้ จงภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ
4. หากผู้ขอไม่มาติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการตามข้อ 1. หรือข้อ 2. หรือข้อ 3. ภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ทางราชการจะยกเลิกคาขอนั้นเสียก็ได้

แบบท้ายระเบียบข้อ 8
ทะเบียนรับคาขอ
สานักงานป่าไม้............................................จังหวัด............................................

ลาดับ
ที่

รับ
เรื่อง
วัน
เดือน
พ.ศ.

ชื่อผู้ขอ เรื่อง
อนุญาต

จานวน
เอกสาร
ประกอบ
เรื่อง
(แผ่น/
เล่ม)

เจ้าหน้าที่
ใบอนุญาตเดิม
ผู้
รับผิดชอบ ฉบับ เล่ม ลง
ที่
ที่
วันที่

ใบอนุญาตที่ออกใหม่
ฉบับ
ที่

เล่ม
ที่

ลง
วันที่

ใบคู่มือคนงานหรือผู้
รับจ้าง
ฉบับที่
ถึง
ฉบับที่

เล่ม
ที่

ลง
วันที่

ผู้รับ
ใบอนุญาต
และเอกสาร
คืน

เจ้าหน้าที่ผู้
มอบ
ใบอนุญาต

หมาย
เหตุ
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เลขรับที่..........................
วันที่................................
คาขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง
เขียนที่.....................................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ. ...............

ข้าพเจ้า...................................................... อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขที่..........................
ถนน....................................ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต.......................................
จังหวัด....................................... ได้รับอนุญาต....................................................................................
ตามใบอนุญาต เล่มที่...................เลขที่...................ลงวันที่............................................


1.
2.
3.
4.
5.



ขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง จานวน..................คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
.......................................................... 6. ..........................................................
.......................................................... 7. ..........................................................
.......................................................... 8. ..........................................................
.......................................................... 9. ..........................................................
.......................................................... 10. ..........................................................
รวม..................คน
ขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รบั จ้าง จานวน..................คน ตามบัญชีรายชื่อทีแ่ นบมาพร้อมคาขอนี้
ลงชื่อ .............................................. ผู้รับอนุญาต
(..............................................)

ความเห็นเจ้าหน้าที่
ผู้ขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างรายนี้ ได้รับอนุญาต.............................................................
ฉบับที่...............เล่มที่...............ลงวันที่........................................ขอใช้คนงาน จานวน.....................คน
ได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่...............เล่มที่...............ลงวันที่..............................
เรียบร้อยแล้ว และได้เขียนใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง เล่มที่...............ฉบับที่...............ถึงฉบับที่...........
ตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจ ารณาดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ.......................................พนักงานเจ้าหน้าที่
ตาแหน่ง...................................
คาสั่ง/ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ
............................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................
ตาแหน่ง...................................

แผ่นที่.......................
บัญชีรายชื่อคนงานหรือผู้รับจ้าง
แนบคาขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง ลงวันที่ ...................................
ของ.......................................................................................................
ลาดับที่

รายชื่อ

ลาดับที่

รายชื่อ

รวม.............................คน
ลงชื่อ............................................ผู้ขออนุญาต
(............................................)
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ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท
หนังสือมอบอานาจ

เรื่อง………………………………………………………………….
เขียนที่..................................................
วันที่..........เดือน............................พ.ศ. ................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.................................................................อายุ.....................ปี
สัญชาติ.......................บัตรประจาตัวเลขที่...............................................อยู่บ้านเลขที่.........................
ถนน.................................................................ตาบล/แขวง..................................................................
อาเภอ/เขต........................................................จังหวัด.........................................................................
ได้มอบอานาจให้.................................................................................อายุ.....................ปี
สัญชาติ.......................บัตรประจาตัวเลขที่...............................................อยู่บ้านเลขที่.........................
ถนน.................................................................ตาบล/แขวง..................................................................
อาเภอ/เขต........................................................จังหวัด...................................................เป็ นผู้มีอานาจ
จัดการ.................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบที่ผู้รบั มอบอานาจของข้าพเจ้าได้ดาเนินการไปตามที่ได้รับ
มอบอานาจเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทาการด้วยตนเอง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ............................................ผูม้ อบอานาจ
(............................................)
ลงชื่อ............................................ผู้รับมอบอานาจ
(............................................)
ขอรับรองว่า เป็นลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ ของผู้มอบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ ซึ่งได้กระทา
ต่อหน้าข้าพเจ้าจริง
ลงชื่อ............................................พยาน
(............................................)
ลงชื่อ............................................พยาน
(............................................) ผูเ้ ขียนข้อความ
หมายเหตุ ให้แนบภาพถ่ายบัตรประจ าตัวผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจประกอบด้วย
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แผ่นที่........................

บัญชีรายละเอียดเครื่องจักรที่ขออนุญาตใช้ในกิจการโรงงานแปรรูปไม้ .........................................
ของ.....................................................................ตั้งอยู่เลขที่..........................ถนน...............................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................
ลาดับ หมายเลข
ที่
ตาม
แผนผัง

ชนิดเครื่องจักร

รวม

ต้นกาลัง
มอเตอร์ ขนาดกาลัง
(ลูก)
(แรงม้า)

เครื่อง
ลงชื่อ............................................ผูข้ ออนุญาต
(............................................)

หมายเหตุ เครื่องจักรแต่ละรายการให้ระบุเป็นรายเครื่อง

หมายเหตุ

แบบท้ายระเบียบ ข้อ 37.1.2
บัญชีส ถิติแสดงการดาเนิน การ
ของโรงงานแปรรูปไม้ หรือ โรงค้าไม้แปรรูป ปี พ.ศ. ............
ชื่อผู้รับอนุญาต...............................................ชื่อทางพาณิ ชย์.................................ตั้งอยู่เลขที่................ถนน..................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.........................................................

ชนิดไม้

ไม้ในกรรมสิทธิ์เ มื่อวันสิ้นปี
ไม้ที่ยัง มิได้แปรรูป
ไม้ที่แปรรูปแล้ว
ท่อน ปริมาตร แผ่น/ ปริมาตร
ชิน้

ไม้ที่ได้มาระหว่างปี
ไม้ที่ยัง มิได้แปรรูป
ไม้ที่แปรรูปแล้ว
ท่อน ปริมาตร แผ่น/ ปริมาตร
ชิน้

ไม้ที่จาหน่ายระหว่างปี
ไม้ที่ยัง มิได้แปรรูป
ไม้ที่แปรรูปแล้ว
ท่อน ปริมาตร แผ่น/ ปริมาตร
ชิน้

ไม้ในกรรมสิทธิ์ที่เหลือวันสิน้ ปี
ไม้ที่ยัง มิได้แปรรูป
ไม้ที่แปรรูปแล้ว
ท่อน ปริมาตร แผ่น/ ปริมาตร
ชิน้

ไม้ที่รับจ้างแปรรูป
ท่อน

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

ปริมาตร

แบบท้ายระเบียบ ข้อ 37.1.2
บัญชีสถิติแสดงการดาเนินการ
ของผู้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ฯ ปี พ.ศ. .................
ชื่อผู้รับอนุญาต
ชื่อทางพาณิชย์
ตั้งอยู่เลขที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ขนาด
ลาดับที่ ชนิดไม้ ลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ฯ

จานวนสิ่งประดิษฐ์ฯ

กว้าง ยาว หนา ยอดยกมา
ได้มา
หรือ
สูง เมื่อวันต้นปี ระหว่างปี

จาหน่าย ยอดยกไป
ระหว่างปี

รวม
ลงชื่อ............................................ผูร้ ับอนุญาต
(............................................)

วันสิน้ ปี

(สาเนา)
ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2544
ด้วยกรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการ
แปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อธิบดีกรมป่าไม้ จึง
วางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในหมวดที่ 11 ข้อ 37.6 อานาจการอนุญาต วรรคสองและวรรคท้ายแห่ง
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ.
2541 ให้ใช้ความดังนี้
“ในระหว่างปีที่ผ่านมา เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตตามระเบียบนี้ ฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ข้อ กาหนด กฎกระทรวง หรือ เงื่อ นไขในการอนุญ าต
หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และไม่
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช
2484 ให้จังหวัดส่งคาขอต่ออายุใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมประมวลเรื่องราวข้อเท็จจริง และ
ความเห็นเสนอกรมป่าไม้พจิ ารณาสั่งการ และสาเนาเรื่อ งราวส่งให้ป่าไม้เขตท้อ งที่พิจ ารณารายงาน
ความเห็นไปให้กรมป่าไม้เพื่อประกอบการพิจารณาอีกทางหนึ่งด้วย
สาหรับในท้องที่จังหวัดกรุงเทพมหานครให้กองการอนุญาตประมวลเรื่องเสนออธิบดีกรมป่าไม้
พิจารณาสั่งการ”
ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจตีความและวินิจ ฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2544
(ลงนาม) ปลอดประสพ สุรัสวดี
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมป่าไม้

(สาเนา)
ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
(ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2545
ด้วยกรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุม
การแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อธิบดีกรมป่าไม้
จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในหมวดที่ 4 อานาจการอนุญาต ข้อ 19 วรรคแรก แห่งระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ให้ใช้ความดังนี้
“ข้อ 19 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่อ งจัก รทุก ประเภท ให้น ายอ าเภอ
หรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอแห่งท้องที่ ตรวจสอบพิจารณาเสนอเรื่อ งพร้อ มความเห็น
ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเสนอความเห็น “ควรอนุญาตหรือไม่อนุญาต”
ไปยังกรมป่าไม้ เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้อนุญาตแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกเก็บเงิ นค่าธรรมเนียมและ
ออกใบอนุญาต”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 วรรคแรก แห่งระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ให้ใช้ความดังนี้
“ในระหว่างปีที่ผ่านมา เมื่อปรากฏว่า ผู้รับอนุญาตตามระเบียบนี้ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญ ญัติป่ าไม้ พุทธศักราช 2484 ข้อ ก าหนด กฎกระทรวง หรื อ เงื่ อ นไขในการอนุญาต
หรือ ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสั่ง ตามพระราชบัญ ญัติป่า ไม้ พุท ธศัก ราช 2484
และไม่ถูกสั่งพักใช้ ใบอนุญาต หรือ ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ให้จังหวัดส่งคาขอต่ออายุใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมประมวลเรื่องราว
ข้อเท็จจริงและความเห็นเสนอกรมป่าไม้พิจารณาสั่งการ”

ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจตีความและวินิจ ฉัยปัญหา
เกีย่ วกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
(ลงนาม)

วีรพันธุ์ ศรีบุญลือ

(นายวีรพันธุ์ ศรีบุญลือ)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

(สาเนา)

ที่ กษ 0704(2)/ว 31273

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
15 พฤศจิกายน 2528

เรื่อง

กาหนดขนาดไม้ประสาน ไม้ปาร์เก้ ไม้ปูพ้นื รางลิน้ รอบตัว และไม้โมเสค เป็นสิ่งประดิษฐ์ฯ

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกรมป่าไม้พิจารณาเห็นว่า ไม้ประสาน ไม้ปาร์เก้ ไม้ปูพ้ืนรางลิ้นรอบตัว และไม้โมเสค
ส่วนใหญ่ใช้ไม้ขนาดเล็กมาผลิตขนาดชิน้ ไม้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีหลายขนาด ทาให้เกิดความสับสน
ในทางปฏิบัติยากต่อการที่จะพิจารณาว่า ไม้ขนาดเท่าใดเป็นไม้แปรรูป หรือเป็นสิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อให้การ
ปฏิบัติและการพิจารณาเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน กรมป่าไม้โดยความเห็นชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงได้กาหนดมาตรฐานขนาดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้ดังนี้
1. ไม้ประสาน ที่ใช้ไม้แต่ละชิ้นที่มีขนาดความกว้างไม่เกิน 100 มม. (4 นิ้ว) ความหนาไม่
เกิน 37.5 มม. (1 ½ นิ้ว) ความยาวไม่จ ากัด มาอัดประสานด้วยกาวหรือ สารเคมีสังเคราะห์เข้าเป็น ไม้
แผ่นเดียวกันหรือชิ้นเดียวกันให้ถือเป็น สิ่งประดิษฐ์ฯ สาเร็จรูป แต่ถ้าใช้ไม้แต่ละชิ้นที่มีขนาดความกว้าง
ความหนาเกินกว่าขนาดที่กาหนดไม่ว่าจะมีขนาดยาวเท่าใดมาอัดหรือประสานก็ให้ถือเป็นไม้แปรรูปทั้งสิน้
2. ไม้ปาร์เก้ ไม้ปูพ้นื รางลิน้ รอบตัว ที่มีขนาดความกว้างไม่เกิน 100 มม. (4 นิ้ว) ความหนา
ไม่เกิน 22 มม. (7/8 นิ้ว) ความยาวไม่เกิน 450 มม. (18 นิ้ว) ให้ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ฯ แต่ถ้าไม้มี ขนาด
ความกว้าง ความยาวเกินกว่าขนาดที่กาหนดนี้ให้ถือเป็นไม้แปรรูป
3. ไม้โมเสค คือ ไม้ชนิ้ เล็ก ๆ ที่ได้ผ่านกระบวนการ อบ ไส ซอย แล้วนามาจัดเรียงทากาว
แล้วอัดเป็นแผ่นขนาดความกว้าง 30 ซม. ความยาว 30 ซม. (30 x 30 ซม.) หรือนามาจัดเรียงแล้วใช้กระดาษ
หรือผ้าทากาวยึดไม้ให้เป็นแผ่นมีขนาดความกว้าง ความหนา ความยาว ตามมาตรฐานสากลทั่วไป ซึ่งได้
ผ่านกรรมวิธีมามากพอสมควร จนไม่สามารถที่จะนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ หรือหากจะนาไปใช้
ทาประโยชน์อย่างอื่นก็ทาได้แต่ไม่คุ้มค่า ก็ให้ถือว่าไม้ที่นามาประกบเป็นแผ่นโมเสคนั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ฯ
4. ไม้ประสาน ไม้ปาร์เก้ ไม้ปูพ้นื รางลิน้ รอบตัว และไม้โมเสค ตามขนาดที่กาหนดข้างต้น
ที่ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ฯ หากทาด้วยไม้ 7 ชนิด ได้แก่ ไม้สัก พยุง ชิงชัน ประดู่ มะค่าโมง ขะเจ๊าะ
หรือมะเกลือ ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตจะต้องได้รับอนุญาต
ให้ค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ ด้วย และผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อ การค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ
หากจาหน่ายหรือนาสิ่งประดิษฐ์เคลื่อนที่ออกนอกสถานที่ได้รับอนุญาตก็จะต้องจัดทาหลักฐานกากั บสิ่งประดิษฐ์ฯ
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2518) ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่ง
สิ่งประดิษฐ์ฯ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้ามข้อ 4 ส่วนไม้ที่มีขนาดซึ่งถือว่าเป็นไม้แปรรูปก็

คงจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503 และกฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป ข้อ 8
5. ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือคาสั่งใดที่ขัดกับหลักเกณฑ์นีใ้ ห้ยกเลิกเสียทั้งสิน้
กรมป่าไม้จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ พร้อ มกับ
ให้แจ้งให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรม ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตและผู้ที่ได้รับอนุญาต
ให้ค้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้รับทราบไว้เป็นหลักฐานต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ชานิ บุณโยภาส
(นายชานิ บุณโยภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
โทร. 579-4852

ที่ กษ 0704/18834

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
20 มิถุนายน 2532

เรื่อง การลงนามในหนังสือกากับไม้แปรรูป
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0704(4)/ว 33154 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2529
ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้ส่งประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ 4 ธันวาคม 2529 เรื่อง การให้ผู้รับ
อนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกากับไม้แปรรูป เรียนมาเพื่อโปรดสั่งเจ้าหน้าที่
ถือปฏิบัติและแจ้งให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูปทราบและปิดประกาศให้ทราบ
ทั่วกัน นั้น
กรมป่าไม้ ได้รับรายงานว่า ตามประกาศกรมป่าไม้ดังกล่าว ข้อ 5 ได้กาหนดให้จ ัง หวัด
ประทับตราแสดงเงื่อนไขการอนุญาตให้นาเคลื่อนที่ จังหวัดต่างๆ ปฏิบัติไม่เหมือ นกัน โดยหลายจังหวัด
พนักงานเจ้าหน้าที่จะลงนามกากับข้อความที่ประทับตรายาง แต่บางจังหวัดพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ลงนาม
กากับเงื่อนไขการอนุญาต กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเงื่อ นไขการอนุญาตดังกล่าวเป็นข้อ ยกเว้น
ของกฎหมาย เพื่อ ประโยชน์ในการควบคุม จึงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามกากับเงื่อนไขการอนุญาต
ตามประกาศกรมป่าไม้ดังกล่าว ข้อ 5 ทุกครั้ง ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ทิวา สรรพกิจ

(นายทิวา สรรพกิจ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
กรมป่าไม้
โทร. 5794696

(สาเนา)

ที่ กษ 0704.02/9702

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
4 เมษายน 2539

เรื่อง การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิน้ ไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึน้ โดยเฉพาะ
13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา
กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ที่ กษ 0704.02/ว 9736 ลงวันที่ 7 เมษายน 2537
ตามหนังสือที่อ้างถึง ส่งสาเนามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537 เรื่อง การตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิน้ ไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึน้ โดยเฉพาะคือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม
สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน
จามจุรี และไม้ตาล มาเพื่อ โปรดทราบ และให้จังหวัดและป่าไม้เขตสั่งเจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบว่า
ในท้องที่รับผิดชอบมีการปลูกไม้ทั้ง 13 ชนิด มากน้อยเพียงใด ท้องที่อ าเภอใดควรอนุญาตให้ตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อทดลองทาการแปรรูปไม้ดังกล่าว นั้น
บัดนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันพิจารณาและมอบหมาย
ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราที่แต่งตั้งโดยคาสั่ งกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ 130/2532 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 เป็นผู้พิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อ
ผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการ
พิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537” ทั้งนี้ ให้มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข มาตรการป้องกันการควบคุมสาหรับการ
พิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2537 ดังนี้
ก. โรงงานผลิตไม้แปรรูปหรือชิน้ ไม้สับ
1. ที่ตั้งโรงงาน สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคาร หรือลักษณะภายในของโรงงาน และ
ลักษณะประเภท หรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งที่นามาใช้ในโรงงาน คนงานประจาโรงงาน
การกาหนดวิธีการควบคุม การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ

ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
กาหนด และออกกฎกระทรวงไว้ตามอานาจแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน
2. เลื่อยวงเดือนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลื่อยไม่เกิน 48 ”
3. เลื่อยสายพานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของมู่เล่วงเหวี่ยงไม่เกิน 48 ”
4. เครื่องเลื่อยหรืออุปกรณ์อื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
5. เครื่องจักรต้นกาลังให้ใช้ได้ไม่เกินกาลังแรงม้าที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
ข. โรงงานแปรรูปในลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จะต้องมีลักษณะตามข้อ ก. ทั้งหมด และเครื่องจักรในการประดิษฐกรรมต้องเป็นเครื่องจักร
ที่มีประสิทธิภาพและคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอนุญาตให้นาเครื่องผลิต
ไม้บาง ได้แก่ เครื่องปอกไม้ และเครื่องฝานไม้ เข้ามาใช้ในกิจการได้ตามความจาเป็น
ค. มาตรการป้องกันและควบคุม
1. ต้องปฏิบัติงานระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกเท่านั้น หากประสงค์จะ
ดาเนินการในเวลากลางคืน ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน
2. ผู้รับอนุญาตจะต้อ งนาไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกทั้ง 13 ชนิด เข้ามาทาการแปรรูป
ในโรงงานหรือตัวอาคารโรงงาน
3. ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตนาไม้แปรรูปหรือไม้ซุงท่อนชนิดอื่นเข้ามาในเขตโรงงาน หรือตัวอาคาร
โรงงาน เพื่อการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเด็ดขาด
4. ห้ามมิให้เพิ่มจานวนเครื่องเลื่อย หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องเลื่อย หรือเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องใช้สาหรับแปรรูปไม้ หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรต้นกาลังให้มีกาลังแรงม้าสูงขึ้นผิดไปจากหลักฐาน
ในการอนุญาตหรือติดตั้งเครื่องจักรกลต้นกาลังขึน้ ใหม่แทนเครื่องจักรกลต้นกาลังเดิม หรือติดตั้งเครื่องจักร
ต้นกาลังเพิ่มขึ้นใหม่และใช้ฉุดเครื่องเลื่อยหรือฉุดเครื่องใช้สาหรับแปรรูปไม้โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาต
เสียก่อน
5. ผู้รับอนุญาตต้องทาหลักเขตถาวรแสดงบริเวณเขตที่ตั้งโรงงานตามที่ระบุในใบอนุญาต
ให้ชัดเจน และปิดแผนที่แสดงบริเวณเขตที่ตั้งโรงงานไว้เป็นหลักฐาน ณ ที่โรงงานตามที่ได้รับอนุญาต
6. ผู้รับอนุญาตต้องควบคุมดูแลการดาเนินกิจการโรงงานแปรรูปไม้ให้ถูกต้องตามเงื่อนไข
แห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หากผู้รับอนุญาตไม่อาจอยู่ดูแลกิจการด้วยตนเองได้ ต้องจัดให้
มีผู้แทนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้สามารถอานวยความสะดวกและตอบคาถามแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
7. ผู้รับอนุญาตจะต้องระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลิตภัณฑ์ และจะต้อ งประกอบการ
ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

8. ผู้รับอนุญาตจะต้องทาบัญชีประจาโรงงานแปรรูปไม้ และต้องออกหนังสือกากับไม้แปรรูป
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกครั้งที่มีการนาไม้แปรรูปเคลื่อนที่ออกไปจากโรงงาน
ง. แนวทางปฏิบัติ
1. ให้ผู้ขอยื่นคาขออนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน และคาขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้พร้อมกัน ณ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือยื่นโดยตรงต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึน้ 13 ชนิด ณ ศูนย์บริการเพื่อการลงทุน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้
2. เมื่อสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับคาขอจากผู้ขออนุญาต หรือจากที่คณะกรรมการฯ
ส่งไปให้ประสานงานกับป่าไม้จังหวัดและอาเภอท้องที่ร่วมกันตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนดไว้ แล้วเสนอจังหวัดพิจารณาแจ้งความเห็น พร้อมทั้งส่งคาขออนุญาตพร้อมด้วยเอกสารทุกอย่าง
ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ เช่น บันทึกการตรวจสอบ ความเห็นของป่าไม้จังหวัด ไปให้คณะกรรมการ
พิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึน้ 13 ชนิด พิจารณาต่อไป และขณะเดียวกันก็
ขอให้ป่าไม้จังหวัดสาเนาเรื่องราวการพิจารณาส่งให้ป่าไม้เขตเพื่อพิจารณาแจ้งความเห็นต่อคณะกรรมการฯ
ตามระเบียบของกรมป่าไม้อีกทางหนึ่งด้วย
3. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ให้สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการส่งผู้ขออนุญาตไปสอบประวัติที่สถานีตารวจท้องที่ และให้ขอรับแบบประวัติ
ซึ่งได้พิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ขออนุญาต แล้วส่งไปพร้อมกับเรื่องราวการขออนุญาตตามข้อ 2.
การรวบรวมเรื่องราวการขออนุญาต สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะเป็นผู้รวบรวมคาขอ
และเอกสารประกอบตามกฎหมายต่างๆ พร้อมทั้งรายละเอียดตามความเห็นการตรวจสอบทาเลสถานที่ตั้ง
โรงงานส่งคณะกรรมการฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับคาขอ เพื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตตั้ง
โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึน้ 13 ชนิด จะได้ดาเนินการต่อไป
4. เมื่อคณะกรรมการฯ ได้รับเรื่องราวทั้งหมดจากจังหวัดแล้ว จะพิจารณาคาขออนุญาต
ว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในข้อ ก. ข. และ ค. หรือไม่
4.1 ในกรณีคาขออนุญาตถูกต้องจะมีมติอนุญาต และแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม
และกรมป่าไม้ดาเนินการออกใบอนุ ญาตตามพระราชบัญญัติโ รงงานฯ และพระราชบัญ ญัติป่า ไม้
ตามลาดับ พร้อมทั้งกาหนดเงื่อนไขตามข้อ ค. ให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติต่อไปด้วย
4.2 ในกรณีคาขออนุญาตไม่ถูกต้อง จะคืนคาขออนุญาตและแจ้งเหตุผลที่คาขอไม่ถูกต้อง
เพื่อให้ผู้ขออนุญาตไปดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อ ง แล้วนามายื่นให้พิจารณาใหม่ ทั้งนี้ ในการพิจ ารณา
ดาเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น
13 ชนิด ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

5. ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งว่า การขออนุญาตจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
หรือวิธีปฏิบัติที่กาหนดไว้หรือไม่ ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชีข้ าด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) พยุง นพสุวรรณ
(นายพยุง นพสุวรรณ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
โทร.
579-4852
โทรสาร 579-1536
สาเนาส่ง - ป่าไม้เขตทุกเขต

(สาเนา)

ด่วนมาก
ที่ กษ 0704.02/26697

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
13 พฤศจิกายน 2541

เรื่อง มอบหมายการอนุญาตให้แก้ไขอาณาเขต สาระสาคัญในการอนุญาต ย้ายสถานที่ตั้ง
และโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ด่วน ที่ กษ 0704.02/23385 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2541
ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้จัดส่งนโยบายกรมป่าไม้ เรื่อง การควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2541 และระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการ
แปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุ ทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 เพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ นั้น
กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นการ
กระจายอานาจการบริหารงานสู่ภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล ก่อให้เกิดผลดีต่อราชการและผู้รับอนุญาต
ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภทยิ่งขึน้ อธิบดีกรมป่าไม้จึงมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้พิจารณาสั่งอนุญาต ตามระเบียบกรมป่าไม้ข้างต้น ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยอ านาจการอนุญาตข้อ 19
วรรค 2 เกี่ยวกับการย้ายสถานที่ตั้ง การปรับปรุงเครื่องจักร การแก้ไขอาณาเขตและสาระสาคัญในการอนุญาต
ซึ่งเป็นอานาจของอธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย และหมวดที่ 11 การรับโอนใบอนุญาต
ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ข้อ 38.7 กาหนดว่า อานาจการอนุญาตให้ถือตามหลักเกณฑ์ข้อ 19
โดยอนุโลม เมื่อจังหวัดได้ดาเนินการแล้วประการใด โปรดส่งสาเนาเรื่องราวให้กรมป่าไม้และป่าไม้เขตท้องที่ทราบ
ในกรณีดังต่อไปนี้คือ
1. การขอแก้ไขอาณาเขตโรงงาน
2. การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของผู้รับอนุญาต ตามหลักฐานที่ทางราชการออกให้
3. การขอเปลี่ยนภูมิลาเนาของผู้รับอนุ ญาต หรือสถานที่ตั้งโรงงาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ท้องที่ปกครอง
4. การขอเปลี่ยนหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ของผู้รับอนุญาตตั้งโรงงาน ให้จังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการหรือ
กรรมการผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ตามนัยระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้
ตามพระราชบัญญั ติป่าไม้ พุทธศั กราช 2484 พ.ศ.2541 หมวดที่ 2 ข้อ 9 ก่อน เมื่ อคุณสมบัติถู กต้อง
ครบถ้วนแล้ว จึงจะพิจารณาอนุญาตได้

5. การตรวจสอบเครื่องจักรกลโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ตามนัยหนังสือ
กรมป่าไม้ ที่ กส 0804/22381 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2521 ข้อ 2 ให้ดาเนินการ ดังนี้
5.1 กรณีการตรวจสอบเครื่องจักร ผลการคานวณแรงม้าได้น้อยกว่าที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไข
กาลังแรงม้าในใบอนุญาตให้ถูกต้องตรงตามจานวนที่นายช่าง หรือวิศวกรทาการตรวจสอบคานวณได้
5.2 กรณีการตรวจสอบเครื่องจักร หากผลการคานวณแรงม้าได้สูงกว่าที่ได้รับอนุญาต
(ตามที่กรมป่าไม้อนุญาตไปครั้งแรก ซึ่งมีชนิด ประเภท และจานวนถูกต้อง) ให้จังหวัดแก้ไขกาลังแรงม้า
ในใบอนุญาตตามจานวนที่นายช่าง หรือวิศวกรทาการตรวจสอบคานวณได้ และให้ผู้รับอนุญาตยื่นคาขอ
ตามแบบคาขอ 1 ขอเพิ่มกาลังแรงม้าไว้เป็นหลักฐาน กับเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามจานวน
กาลังแรงม้าที่เพิ่ม เว้นแต่เครื่อ งจักรที่เป็นเครื่องเลื่อย (แต่ละเครื่อ ง) หากมีกาลังเกินกว่าที่กรมป่าไม้
อนุญาตไว้ ให้ดาเนินการดังนี้
5.2.1 ให้ผู้รับอนุญาตหยุดใช้เครื่องจักรนั้น จนกว่าจะทาการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง
ตรงตามที่อนุญาต
5.2.2 หากประสงค์จะใช้ต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ชแี้ จงเหตุผลความจาเป็น
แล้วให้จังหวัดรายงานกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาอนุญาตก่อน
6. เฉพาะภายในท้องที่จังหวัดไม่มีป่าไม้ คือ จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง ปทุมธานี นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และนครปฐม ให้จังหวัดพิจารณาอนุญาต
ย้ายสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในเขตจังหวัดนั้ นได้ ยกเว้นโรงงานแปรรูปไม้
โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) และโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อ เนื่อ ง
ในกรณีย้ายโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
เครื่องจักร หรือเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ในการผลิต หรือเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ
ของโรงงาน
7. การขอรับโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยให้ยกเลิกหนังสือกรมป่าไม้
ที่ กษ 0704.02/22057 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2540 และหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0704.02/24494 ลงวันที่ 16
กันยายน 2540 และให้ใช้หนังสือฉบับนี้แทน
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ปลอดประสพ สุรัสวดี
กองการอนุญาต
โทร. 579 – 4852
โทรสาร 579 - 6533
สาเนาส่ง - ป่าไม้เขตทุกเขต

(นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมป่าไม้

(สาเนา)
ที่ กษ 0704.02/26063

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
13 ตุลาคม 2542

เรื่อง ขอทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ในการอนุญาตการประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ด่วน ที่ กษ 0704.02/27290 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541
ตามหนั งสือ ที่ อ้างถึง กรมป่ าไม้ ส่ งส าเนาหนังสื อ ที่ กษ 0704.02/27288 ลงวั นที่ 20
พฤศจิกายน 2541 เรียนมาเพื่ อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็ นแนวทางปฏิบั ติ กรณีเรื่อง บริษั ท
เชียงใหม่สุดาลักษณ์ จากัด โดยนายบรรจง รัตนประภาศิลป์ กรรมการผู้จัดการ ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) ณ เลขที่ 1 ถนนสามล้าน ตาบลพระสิงห์ อ าเภอเมือ ง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขออนุญาตย้ายสถานที่ตั้งโรงงาน และขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเครื่องจักร
โรงงานฯ ในคราวเดียวกัน ซึ่งกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ บริษัท เชียงใหม่สุดาลักษณ์ จากัด ย้ายสถานที่ตั้ง
โรงงานฯได้ สาหรับการขอปรับปรุงเครื่องจักรไม่อนุญาต และกรมป่าไม้ได้กาหนดว่าจะพิจารณาอนุญาต
ให้ย้ายโรงงานหรือปรับปรุงเครื่องจักรได้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าในปัจจุบันโรงงานสามารถใช้เครื่อ งจักรได้ตามนโยบาย
กรมป่าไม้ เรื่ อง การควบคุมการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พุทธศั กราช 2484 ลงวันที่ 2
ตุลาคม 2542 การขยายหรือปรับปรุงเครื่องจักรของโรงงานฯ จึงต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามนโยบายกรมป่าไม้
ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับส่วนมากโรงงานใช้เครื่องจักรเดิมที่มีสภาพเก่าและล้าสมัย มีสมรรถนะในการ
ทางานต่า จึงต้องมีการปรับปรุงเครื่องจักรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการทางานสูง ประหยัดพลังงาน
ลดการสูญเสียเนื้อไม้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลดีในการประกอบธุรกิจสอดรับกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ซึ่งเป็นลักษณะการค้าเสรีที่มีการแข่งขันสูงทั้งในประเทศและนอกประเทศ กรมป่าไม้จึงอนุญาตให้มีการ
ขออนุญาตย้ายและขยายโรงงาน หรือปรับปรุงเครื่องจักรในคราวเดียวกันได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ปลอดประสพ สุรัสวดี
กองการอนุญาต
โทร. 579 – 4852
โทรสาร 579 - 6533
สาเนาส่ง - ป่าไม้เขตทุกเขต

(นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมป่าไม้

ด่วนที่สุด
ที่ กษ 0702.3/29071

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
27 ธันวาคม 2545

เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยตราประทับประจาต่อหนังสือกากับไม้แปรรูปและหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0704.02/7807 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2533
สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยตราประทับประจาต่อหนังสือกากับไม้แปรรูปและหนังสือกากับ
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่อ้างถึง ได้ส่งระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยตราประทับประจาต่อ หนังสือ
กากับไม้แปรรูปและหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม พ.ศ. 2533
มาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป นั้น
กรมป่าไม้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อ ให้การปฏิบัติร าชการในส่วนของการเก็บรักษาและ
การเบิกจ่ายดวงตราประทับประจาต่อหนังสือกากับไม้แปรรูป และ หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือ
สิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ให้สอดคล้องกับการจัดส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 กรมป่าไม้ จึงได้แก้ไขปรั บปรุงระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยตราประทับประจาต่อหนังสือกากับไม้แปรรูป และหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม พ.ศ. 2533 โดยระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยตราประทับประจาต่อหนังสือกากับ ไม้
แปรรูป และหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) วีรพันธุ์ ศรีบุญลือ
(นายวีรพันธุ์ ศรีบุญลือ)
อธิบดีกรมป่าไม้
กองการอนุญาต
โทร. 0-2579-4852
โทรสาร 0-2579-6533

ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยตราประทับประจาต่อหนังสือกากับไม้แปรรูปและหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม พ.ศ. 2533
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545
......................................
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยตราประทับประจาต่อหนังสือกากับ
ไม้แปรรูปและหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม พ.ศ. 2533 ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกั บกฎกระทรวงแบ่ งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545
กรมป่าไม้จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยตราประทับประจาต่อหนังสือกากับไม้แปรรูป
และหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยตราประทับประจาต่อ
หนังสือกากับไม้แปรรูปและหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่น ใดบรรด าที่ทาด้ว ย
ไม้หวงห้าม พ.ศ. 2533 ให้ใช้ความดังนี้
“ข้อ 5 ให้กองการอนุญาต กรมป่าไม้ เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบนี้
และให้ฝ่ายการคลัง กรมป่าไม้ มีหน้าที่จัดหางบประมาณ และจัดทาดวงตราประทับประจาต่อหนังสือกากับ
ไม้แปรรูปและหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามแบบที่กรมป่าไม้กาหนด”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยตราประทับประจาต่อ
หนังสือกากับไม้แปรรูปและหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่น ใดบรรดาที่ทาด้ว ย
ไม้หวงห้าม พ.ศ. 2533 ให้ใช้ความดังนี้
“ข้อ 6 ดวงตราประทับประจาต่อหนังสือกากับไม้แปรรูปและหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ
ให้จัดทาเป็น ตราโลหะทองเหลือ ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสี่เซนติเมตร มีเลขประจาดวงตราทุกดวง
เรียงตามลาดับไม่ซ้ากัน ลักษณะรูปรอยดวงตราให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ สาหรับรหัสลับที่จะกาหนด
ไว้ในดวงตรา ให้กองการอนุญาตเป็นผู้กาหนด”

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยตราประทับประจาต่อ
หนังสือกากับไม้แปรรูปและหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่น ใดบรรดาที่ทาด้ว ย
ไม้หวงห้าม พ.ศ. 2533 ให้ใช้ความดังนี้
“ข้อ 7 เมื่อฝ่ายการคลัง กรมป่าไม้ จัดทาดวงตราประทับประจาต่อหนังสือกากับไม้แปรรูป
และหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายการคลัง กรมป่าไม้ นาดวงตราตีประทับ
ลงในสมุดทะเบียนดวงตรา ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ตามลาดับเลขประจาดวงตราเช่นเดียวกับการจัดทา
สมุดทะเบียนตราประทับไม้ของรัฐบาล แล้วให้เก็บรักษาดวงตราไว้ในที่ปลอดภัย
สมุดทะเบียนดวงตราดังกล่าวข้างต้น ให้จัดทาขึน้ เป็น 2 เล่มตรงกัน แล้วให้งานพัสดุ
ฝ่ายการคลัง กรมป่าไม้ กับงานธุรการ กองการอนุญาต กรมป่าไม้ เก็บรักษาไว้งานละ 1 เล่ม ”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยตราประทับประจาต่อ
หนังสือกากับไม้แปรรูปและหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่น ใดบรรดาที่ทาด้ว ย
ไม้หวงห้าม พ.ศ. 2533 ให้ใช้ความดังนี้
“ข้อ 8 การเบิกจ่ายดวงตราประทับประจาต่อหนังสือกากับไม้แปรรูป และหนังสือกากับ
สิ่งประดิษฐ์ฯ ให้ทาใบเบิกพัสดุในนามของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ กองการอนุญาต
กรมป่าไม้ และให้งานธุรการ กองการอนุญาต กรมป่าไม้ ตรวจสอบหลักฐานการเบิก เสนออธิบดีกรมป่าไม้
หรือผู้ได้รับมอบหมายสั่งการ การจ่ายดวงตราประทับประจาต่อหนังสือกากับไม้แปรรูป และหนังสือกากับ
สิ่งประดิษฐ์ฯ ให้จ่ายเรียงตามเลขที่ประจาดวงตรา และเรียงตามใบเบิกพัสดุก่อนหลัง ”
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยตราประทับประจาต่อ
หนังสือกากับไม้แปรรูปและหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่น ใดบรรดาที่ทาด้ว ย
ไม้หวงห้าม พ.ศ. 2533 ให้ใช้ความดังนี้
“ข้อ 9 การจ่ายดวงตราให้งานธุรการ กองการอนุญาต กรมป่าไม้ และงานพัสดุ ฝ่ายการคลัง
กรมป่าไม้ จ่ายในสมุดทะเบียนดวงตรา ตามข้อ 7”
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ 10 วรรคแรก แห่งระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยตราประทับ
ประจาต่อหนังสือกากับไม้แปรรูปและหนั งสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทาด้วยไม้หวงห้าม พ.ศ. 2533 ให้ใช้ความดังนี้
“ข้อ 10 เมื่อจังหวัด หรือฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ กองการอนุญาต กรมป่าไม้ ได้รับ
ดวงตราไปแล้ว ให้จัดทาสมุดทะเบียนดวงตราตามข้อ 7 ไว้เป็นหลักฐาน”
ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 20 แห่งระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยตราประทับประจาต่อ
หนังสือกากับไม้แปรรูปและหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้ว ย
ไม้หวงห้าม พ.ศ. 2533 ให้ใช้ความดังนี้
“ข้อ 20 เมื่อ ดวงตราประทับประจาต่อ หนังสือ กากับไม้แปรรูป และหนังสือ กากับ
สิ่งประดิษฐ์ฯ สูญหาย หรือ ถูกนาไปใช้ในทางทุจ ริต ให้หัวหน้าสานักงานที่รับผิดชอบประกาศยกเลิก

ดวงตรานั้นทันทีในโอกาสแรกที่กระทาได้ และแจ้งกรมป่าไม้ จังหวัดทุกจังหวัด ด่านป่าไม้ประเภท 1
ทุกด่านทราบ แล้วให้พิจารณาดาเนิ นการทางวินัยและทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง
พร้อมแจ้งกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาทุกครั้ง”
ข้อ 10 ให้อธิบดีกรมป่าไม้ รักษาการระเบียบนี้ และมีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
(ลงนาม)

วีรพันธุ์ ศรีบุญลือ
(นายวีรพันธุ์ ศรีบุญลือ)
อธิบดีกรมป่าไม้

แบบดวงตราประทับประจาต่อหนังสือกากับไม้แปรรูป และหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ฯ
ตามระเบียบ ข้อ 6

หมายเหตุ
1. ดวงตราเป็นโลหะทองเหลืองกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร
2. ภายในดวงตราประกอบด้วย
2.1 กรอบวงนอกมีอักษรระบุว่า กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
หมายเลขประจาดวงตราเรียงตามลาดับตั้งแต่หมายเลข 1 เป็นต้นไป
2.2 กรอบวงในเป็นรูปตรากรมป่าไม้
3. รหัสลับให้กองการอนุญาต กรมป่าไม้ เป็นผู้กาหนด

ด่วนที่สดุ
ที่ กษ 0702.3/537

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
23 มกราคม 2546

เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทาการแปรรูป
ไม้ยางพาราหรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกากับไม้แปรรูป
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0704(4)/2548 ลงวันที่ 30 มกราคม 2532
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2546 เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทาการแปรรูปไม้ยางพาราหรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือ
กากับไม้แปรรูป
ตามหนังสือ กรมป่า ไม้ที่อ้างถึง ส่งประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2532
เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทาการแปรรูปไม้ยางพาราหรือ โรงค้า
ไม้แปรรูปออกหนังสือกากับไม้แปรรูป มาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ และแจ้งให้ผู้รับอนุญาต
ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทาการแปรรูปไม้ยางพาราหรือโรงค้าไม้แปรรูปทราบ พร้อ มทั้ง
ปิดประกาศให้ทราบทั่วกัน นั้น
กรมป่าไม้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การปฏิบัติในการตรวจสอบควบคุมดูแลให้ผู้รับอนุญาต
ตั้ ง โรงงานแปรรู ป ไม้ โ ดยใช้ เ ครื่ อ งจั ก รเพื่ อ ทาการแปรรู ป ไม้ ย างพาราหรื อ โรงค้ า ไม้ แ ปร รู ป
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 สอดคล้องกับการจัดส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 กรมป่าไม้ จึงได้ยกเลิกประกาศกรมป่าไม้ ลง
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2532 เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทาการแปร
รูปไม้ยางพาราหรือ โรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือ กากับไม้แปรรูป และให้ใช้ประกาศกรมป่าไม้ที่ส่งมา
พร้อมนี้
อนึ่ง สาหรับผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทาการแปรรูปไม้ยางพารา
หรือ โรงค้าไม้แปรรูปจากไม้ที่ปลูกขึ้ น 13 ชนิด ได้แก่ ไม้ยู คาลิปตัส , ไม้สะเดาเทียม , ไม้สนทะเล ,
ไม้สนปฏิพัทธิ์ , ไม้กระถินณรงค์ , ไม้กระถินเทพา , ไม้กระถินยักษ์ , ไม้มะพร้าว , ไม้มะขาม , ไม้มะไฟบ้าน
, ไม้มะปรางบ้าน , ไม้จามจุรี และไม้ตาล ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้
หรือโรงค้าไม้แปรรูปจากไม้ยางพาราโดยอนุโลม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือ ปฏิบัติ พร้อ มแจ้งให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทาการแปรรูปไม้ยางพาราหรือโรงค้าไม้แปรรูปทราบ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ทราบ
ทั่วกัน ส่วนจะมีผลใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 30 วั น เมื่อใด กรมป่าไม้จะเรียนมา
ให้ทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) วีรพันธุ์ ศรีบุญลือ
(นายวีรพันธุ์ ศรีบุญลือ)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
โทร. 0-2579-4852
โทรสาร 0-2579-6533

ที่ กษ 0702.3/6930

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
18 กรกฎาคม 2546

เรื่อง ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง (1) หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0702.3/28895 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2545
(2) หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0702.3/202 ลงวันที่ 10 มกราคม 2546
(3) หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0702.3/537 ลงวันที่ 23 มกราคม 2546
ตามหนังสือที่อ้างถึง ส่งระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนาไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. 2545 ,
ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 10 มกราคม 2546 เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป
ออกหนังสือกากับไม้แปรรูป และประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2546 เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้ง
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทาการแปรรูปไม้ยางพาราหรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกากับ ไม้
แปรรูป มาเรียนเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป นั้น
กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ระเบียบกรมป่าไม้และประกาศกรมป่าไม้ดัง กล่า วข้า งต้น สานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดาเนินการลงประกาศในราชกิจ จานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 120
ตอนพิเศษ 66 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2546 เป็นการเสร็จสิน้ แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ภัทรชัย รัชนี

(ม.ร.ว.ภัทรชัย รัชนี)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
กองการอนุญาต
โทร. 0-2579-4852
โทรสาร 0-2579-6533

(สาเนา)
ที่ กษ 0702.3/5108

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
23 พฤษภาคม 2546

เรื่อง

การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพ ฯ)

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์เกี่ยวกับโรงงาน ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประชุมพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับการอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
ที่มีสถานที่อยู่ในเขตชุมชน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ
หลายฉบับ คือ
1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
2. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
3. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
ที่ประชุมมีมติให้การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ผู้รับอนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องอาคารโรงงาน
และกรมโยธาธิการและผังเมืองในเรื่องสถานที่ตั้งเสียก่อน
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้จังหวัดแจ้งผู้ที่มีความประสงค์
จะขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และกรมโยธาธิการและผังเมือง เสียก่อน แล้วจึงนาใบอนุญาตดังกล่าวมาประกอบการขออนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร จากกรมป่าไม้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ภัทรชัย รัชนี

(ม.ร.ว.ภัทรชัย รัชนี)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
กองการอนุญาต
โทร. 0-2579-4852

ด่วนที่สุด
ที่ ทส 1602.2/7604

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
13 สิงหาคม 2547

เรื่อง การตรวจสอบควบคุมผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยปรากฏว่ามีผู้รับอนุญาตตั้ง โรงงานแปรรูป ไม้โ ดยใช้เ ครื่อ งจัก รได้ลัก ลอบทาการ
แปรรูปไม้ที่มิชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่หลายจังหวัด โดยเฉพาะเวลากลางคืน (ในระหว่างเวลาตั้งแต่
พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขนึ้ ) ซึ่งเป็นเวลาที่ขาดเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแล จึงเป็นช่องว่างให้ผู้ไม่สุจริต
กระทาความผิดได้โดยง่าย
ดังนั้น กรมป่าไม้จึงขอความร่วมมือมายังจังหวัดให้สั่งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทาการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรอย่างใกล้ชิดและสม่าเสมอ
ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และเงื่อนไขการอนุญ าตโดยเคร่งครัด หากปรากฏว่า
ผู้รับอนุญาตรายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ กฎกระทรวง ข้อกาหนด หรือเงื่อนไข
ในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ให้ดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่โดยเด็ดขาดทุกราย โดยเฉพาะในเวลากลางคืน (ระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึง
พระอาทิตย์ขนึ้ ) ให้หมั่นสอดส่องดูแลเป็นกรณีพิเศษ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
โทร.
0-2579-4852
โทรสาร. 0-2579-6533

ด่วนที่สุด
ที่ ทส 1602.2/11834

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
26 พฤศจิกายน 2547

เรื่อง กาหนดเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ที่ใช้ไม้จากสวนป่าเป็นวัตถุดิบ
เข้าโรงงาน ปฏิบัติ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ตามที่กรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้ไม้จากสวนป่าเป็นวัตถุดิบเข้าโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
โดยกาหนดเงื่อนไขในการอนุญาตไว้ รวม 2 ข้อ ดังนี้
(1) ก่อ นผู้รับอนุญาตจะนาไม้จ ากสวนป่าเข้าโรงงาน ต้อ งแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แห่งท้องที่ตั้งโรงงาน ตรวจสอบความถูกต้อ งก่อนทุกครั้ง
(2) การจัดทาบัญชีไม้ประจ าโรงงาน ให้ผู้รับอนุญาตจัดทาบัญชีไม้จากสวนป่าแยกชุ ดกั บ
ไม้ชนิดอื่น และเก็บรักษาไม้จากสวนป่าอย่ าให้ปะปนกับไม้ชนิดอื่นที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
กรมป่าไม้พิจ ารณาแล้ว เพื่อ ป้อ งกันผู้ไม่สุจ ริตจัดทาบัญชีไม้จ ากสวนป่าขึ้นมาภายหลัง
สาหรับใช้เป็นหลักฐานแสดงการได้มาของไม้ จึงได้กาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติดังนี้
“ให้ผู้รับอนุญาตลงบัญชีรับไม้จากสวนป่าในบัญชีรับไม้ประจาโรงงานตามปกติด้วย” ดังนั้น ผู้รับอนุญาต
ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่อ งจักร ที่ใช้ไม้จ ากสวนป่าเป็นวัตถุดิบเข้าโรงงาน จะมีเงื่อ นไขในการ
อนุญาตไว้ รวม 3 ข้อ ดังนี้
(1) ก่อ นผู้รับอนุญาตจะนาไม้จ ากสวนป่า เข้า โรงงาน ต้อ งแจ้ง ให้พ นัก งานเจ้า หน้า ที่
แห่งท้องที่ตั้งโรงงาน ตรวจสอบความถูกต้องก่อนทุกครั้ง
(2) การจัดทาบัญชีไม้ประจาโรงงาน ให้ผู้รับอนุญาตจัดทาบัญชีไม้จากสวนป่าแยกชุดกับ
ไม้ชนิดอื่น และเก็บรักษาไม้จากสวนป่าอย่าให้ปะปนกับไม้ชนิดอื่นที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
(3) ให้ผู้รับอนุญาตลงบัญชีรับไม้จากสวนป่าในบัญชีรับไม้ประจาโรงงานตามปกติด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งสั่งเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้รับอนุญาต
ได้รับทราบไว้เป็นหลักฐานต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)
กองการอนุญาต
โทร.0 - 2579 – 4852
โทรสาร 0 - 2579 – 6533

ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้

ด่วนที่สดุ
ที่ ทส 1602.2/2529

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
8 มีนาคม 2548

เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกิจการของผู้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ด้วยกรมป่าไม้ได้พิจารณาเห็นว่า ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ข้อ 43 กาหนดให้ตรวจสอบควบคุมกิจการที่
ได้รับอนุญาตตามระเบียบนี้โดยสม่าเสมอ และให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซึ่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และป่าไม้เขตท้องที่
แต่เนื่องจากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547 ไม่มีสานักงานป่าไม้เขต ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จึงขอให้
จังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ ออกไปร่วมกับเจ้าหน้าที่สานักงานป่าไม้สาขา (จังหวัด …) ตรวจสอบกิจ การของ
ผู้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ดังกล่าวข้างต้นทุกเดือน หากพบการกระทาผิด
ให้ดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาด ผลเป็นประการใด ขอให้แจ้งกรมป่าไม้ทราบ
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจ ารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
โทร. 0 - 2579 - 4852
โทรสาร 0 - 2579 - 6533

ที่ ทส 1602.2/3081

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
22 มีนาคม 2548

เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0704.2/27433 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป่าไม้ได้ส่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 มาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น
เนื่องจากได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2547 ทาให้กรมป่าไม้ไม่ มีป่าไม้จังหวัดและป่าไม้เขต กรมป่าไม้จึงได้จัดทาโครงสร้างหน่ วยงานของ
กรมป่าไม้ใหม่ประกอบด้วยกลุ่มปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารส่วนภูมิภาค (ด้านป่าไม้) เพื่อปฏิบัติงาน
ประจาสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มจังหวัด และสานักงานป่าไม้ส าขา (จัง หวัด ...)
ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมป่าไม้ที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการประสานการปฏิบัติงานและประโยชน์แก่ทางราชการ
ดังนั้น เมื่อจังหวัดได้พิจารณาดาเนินการตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตาม

/พระราชบัญญัติ..

-2พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 ข้อ 3 และข้อ 4 ไปเป็นประการใดแล้ว ก็
ขอให้ส่งเรื่องราวให้สานักงานป่าไม้สาขา (จังหวัด...) พิจารณาเพื่อ รายงานความเห็นไปให้กรมป่าไม้ อีก
ทางหนึ่งด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ดารงค์ พิเดช

(นายดารงค์ พิเดช)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
โทร. 0 - 2579 - 4852
โทรสาร 0 - 2579 – 6533

ด่วนมาก
ที่ ทส 1602.2/4926

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
10 พฤษภาคม 2548

เรื่อง การขอทราบความหมายและขอบเขตของคาว่า “นาติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว” ในประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาหนังสือกรมการค้าต่างประเทศ ที่ พณ 0309/0277 ลงวันที่ 21 มกราคม 2548
จานวน 1 ฉบับ
ด้วยกรมป่าไม้ได้รับรายงานว่า ปัจจุบันได้มีการนาสินค้าไม้และสินค้าสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดที่ทาด้วยไม้จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร โดยนาติดตัวเข้ามาเพื่ อใช้สอยเฉพาะตัว
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535 ข้อ 4 ซึ่ง
การนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรในลักษณะดังกล่าว ไม่ต้องมีใบรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า หรือหลักฐาน
การอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งสินค้าออก แสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการทาพิธกี ารนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร จึงเป็นช่องว่างให้ผู้ไม่สุจริตใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบควบคุมของเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เช่น บุคคลนาไม้และไม้แปรรูป หรือสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดที่ทาด้วยไม้เข้ามาในราชอาณาจักร โดยสาแดงว่าเป็นการนาติดตัวเข้ามาเพื่อ ใช้เฉพาะตัว
แต่แท้จริงแล้วกลับนามาค้าและกระทาเป็นประจา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อให้ส่วนราชการ
ตีความหมายและขอบเขตของคาว่า “นาติดตัวเข้ามาเพื่อ ใช้เฉพาะตัว ” กรมป่าไม้จึงได้สอบถามไปยัง
กรมการค้าต่างประเทศ ถึงเจตนารมณ์และขอบเขตของคาว่า “นาติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว” ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวข้างต้น และได้รับคาชี้แจงจากกรมการค้าต่างประเทศว่า “เจตนารมณ์
การกาหนดข้อยกเว้นในกรณีการนาติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัวของประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวข้างต้น
มีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติสาหรับนักท่องเที่ยวหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งนาไม้และไม้แปรรูป
ทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทาด้วยไม้ติดตัวเข้ามาในลักษณะมิใช่เพื่อ การค้า
และใช้เป็นการเฉพาะตัว โดยมีปริมาณที่เหมาะสมตามฐานานุรูปของแต่ละบุคคล จึงไม่ต้องแสดงใบรับรอง
แหล่งกาเนิดสินค้า (C/O) หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออก ประกอบการทาพิธี
การนาเข้ามาในราชอาณาจักร” (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
/กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว…

-2กรมป่าไม้พิจ ารณาแล้วเห็นว่า เพื่อ เป็นการประสานงานในการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน
ราชการ จึงใคร่ขอให้จังหวัดโปรดแจ้งความหมายและขอบเขตของคาว่า “นาติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว”
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ดุลยพินิจเพื่ อพิจารณาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535 ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
โทร. 0 – 2579 – 4852
โทรสาร 0 – 2579 - 6533

ที่ พณ 0309/0277

กรมการค้าต่างประเทศ
44/100 ถนนนนทบุรี 1
นนทบุรี 11000
21 มกราคม 2548

เรื่อง การขอทราบความหมายและขอบเขตของคาว่า “นาติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว” ใน
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.2/295 ลงวันที่ 11 มกราคม 2548
ตามหนั ง สื อ ที่ อ้ า งถึ ง กรมป่ า ไม้ ข อทราบเจตนารมณ์ ข องคาว่ า “นาติ ด ตั ว เข้ า มา
เพื่อใช้เฉพาะตัว” ตามข้อ 4 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
(ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535 ว่ามีขอบเขตอย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมการค้ า ต่ า งประเทศขอเรี ย นว่ า เจตนารมณ์ ก ารกาหนดข้ อ ยกเว้ น ในกรณี ก าร
นาติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัวของประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ มิให้
เกิดปัญหาในทางปฏิบัติสาหรับนักท่องเที่ยว หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งนาไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้ง
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทาด้วยไม้ติดตัวเข้ามาในลักษณะมิใช่เพื่อการค้า และใช้ เป็นการเฉพาะตัว
โดยมีปริมาณที่เหมาะสมตามฐานานุรูปของแต่ละบุคคล จึงไม่ต้องแสดงใบรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า (C/O)
หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออก ประกอบการทาพิธกี ารนาเข้ามาในราชอาณาจักร
ทั้งนี้ หากกรมป่าไม้เห็นควรกาหนดมาตรการอื่นใดที่จะป้ องกันปัญหาการลักลอบตัดไม้
ทาลายป่าและปัญหาไม้สวมรอย สามารถนาเสนอข้อ เท็จ จริงให้คณะรัฐมนตรีพิจ ารณาทบทวนให้
เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติ โดยไม่กระทบด้านความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ราเชนทร์ พจนสุนทร
(นายราเชนทร์ พจนสุนทร)
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

สานักมาตรการนาเข้าส่งออกสินค้าทั่วไป
โทร. 0 2547 4804
โทรสาร 0 2547 4802

ที่ ทส 1602.2/8336

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
27 กรกฎาคม 2548

เรื่อง การขอทราบความหมายและขอบเขตของคาว่า “นาติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว” ในประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ ทส 1602.2/4926 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาหนังสือกรมศุลกากร ที่ กค 0503/4034 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2548
ตามหนังสือ ที่อ้างถึง กรมป่าไม้ข อให้จังหวัดโปรดแจ้งความหมายและขอบเขตของคาว่า
“นาติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว” ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ดุลยพินิจเพื่อพิจารณา
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
(ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมป่าไม้ได้รับหนังสือกรมศุลกากร ที่ กค 0503/4034 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2548 แจ้งว่า
กรณีคาว่า “นาติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว” ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติศุลกากร มิได้ให้คาจากัดความและขอบเขตไว้ แต่
ในข้อ 4. ของประกาศฯ ดังกล่าว เป็นการกาหนดข้อยกเว้นไว้เพื่อ อ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่นาของติด
ตัวเข้ามาในราชอาณาจักร ในลักษณะที่มิใช่เพื่อการค้า และเป็นการเฉพาะตัวตามฐานานุรูป ซึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็นของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ตามหนังสือ ที่ พณ 0309/0277 ลงวันที่ 21 มกราคม
2548 ประกอบกับมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ได้กาหนดอ านาจหน้าที่ให้ “พนักงาน
ศุลกากรอาจตรวจค้นหีบห่อของคนโดยสารแล้วปล่อยผ่านภาษีได้ และถ้าในหีบห่อนั้นมีของที่ยังมิได้ เสียค่า
ภาษีก็ดี ของต้องจากัดก็ดี ของต้องห้ามก็ดี พนักงานจะกักหีบห่อนั้นไว้ก็ได้” และหากกรณีมีของต้องอากร กรม
ศุลกากรได้วางหลักเกณฑ์สาหรับการเก็บอากรปากระวางไว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/กรมป่าไม้…

-2กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อเป็นการประสานงานในการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานราชการ
จึงขอส่งสาเนาหนังสือกรมศุลกากรดังกล่าว เรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย
ทั้งนี้ เป็นการต่อเนื่องหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ ทส 1602.2/4926 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
โทร. 0-2579-4852
โทรสาร 0-2579-6533

ที่ กค 0503/4034

กรมศุลกากร
ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย
กทม. 10110
9 มิถุนายน 2548

เรื่อง การขอทราบความหมายและขอบเขตของคาว่า “นาติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว” ในประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.2/4925 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป่าไม้ขอทราบความหมายและขอบเขตของคาว่า “นาติดตัวเข้ามา
เพื่อใช้เฉพาะตัว” ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92)
พ.ศ. 2535 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมศุลกากรขอเรียนว่า กรณีคาว่า “นาติด ตัว เข้า มาเพื่อ ใช้เ ฉพาะตัว ” ในประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
ศุลกากรมิได้ให้คาจากัดความและขอบเขตไว้ แต่ข้อ 4 ของประกาศฯ ดังกล่าว เป็นการกาหนดข้อยกเว้นไว้
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ที่นาของติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักร ในลักษณะที่ไม่ใช่เพื่อ การค้าและ
เป็นการเฉพาะตัวตามฐานานุรูป ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ตามหนังสือ ที่ พณ 0309/0277 ลงวันที่ 21 มกราคม 2548 ประกอบกับ มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร
พ.ศ. 2469 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ให้ “พนักงานศุลกากรอาจตรวจค้นหีบห่อของคนโดยสารแล้วปล่อย
ผ่านภาษีได้ และถ้าในหีบห่อนั้นมีของที่ยังมิได้เสียค่าภาษีก็ดี ของต้องจากัดก็ดี ของต้องห้ามก็ดี พนักงาน
จะกักหีบห่อนั้นไว้ก็ได้” และหากกรณีมีของต้องอากร กรมศุลกากรได้วางหลักเกณฑ์สาหรับการเก็บอากร
ปากระวาง ไว้ดังนี้
1. ของนั้นต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
2. ของนั้นไม่เป็นของต้องห้าม หรือต้องกากัดในการนาเข้าตามกฎหมาย และต้อ งปฏิบัติ
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์การนาเข้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
3. ผู้นาของเข้ามีเงินพร้อมที่จะชาระอากรให้เสร็จในวันนาเข้านั้น

/อย่างไรก็ตาม…

-2อย่างไรก็ตามหากข้อ เท็จ จริงพบว่ามีบุคคลนาของติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน
วันเดียวกันหลายครั้ง และมีปัญหาว่าสมควรจะได้รับสิทธิยกเว้นตามข้อ 4 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์หรือไม่
อย่างไร นั้น จะต้องฟังข้อเท็จจริงและพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

มนัส คาภักดี

(นายมนัส คาภักดี)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร

สานักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ
โทร. 02 – 249 – 4076
โทรสาร 02 – 249 – 4076

ที่ ทส 1602.2/6708

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
21 มิถุนายน 2548

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบป้อนโรงงานแปรรูปไม้ทุกประเภท
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ด้วยปัจจุบัน มีการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ทุกประเภท และมีผู้ประกอบกิจการโรงงาน
แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรจานวนมากได้ยื่นคาขอปรับปรุงเครื่องจักร (กาลังแรงม้าสูงขึ้น) เพิ่มวัตถุประสงค์การผลิต
และเพิ่มวัตถุดิบป้อนโรงงาน โดยมีเหตุผลและความจาเป็นเพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาดทั้งภายใน
และภายนอกประเทศที่ขยายตัวสูงขึน้
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว ด้วยเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าวทาให้ความต้องการวัตถุดิบ
สาหรับป้อนโรงงานมีปริมาณเพิ่มมากขึน้ ดังนั้น เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ทาลายป่าและการนาไม้ที่มิชอบ
ด้วยกฎหมายเข้ามาเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงาน จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้
ทุกประเภท การขอปรับปรุงเครื่องจักรที่มีกาลังแรงม้าสูงขึน้ การขอเพิ่มวัตถุประสงค์ และการขอเพิ่มวัตถุดิบ
ป้อนโรงงาน โดยขอให้จังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุดิบ
ที่ขอใช้ว่ามีแหล่งที่มาจากที่ใด มีปริมาณการใช้ (ต่อปี) จานวนเท่าใด และวัตถุดิบในท้องถิ่น (ไม้สวนป่า ,
ไม้ที่ปลูกขึน้ ทุกชนิด) มีปริมาณเพียงพอหรือไม่ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทุกครั้ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้
กองการอนุญาต
โทร. 0 – 2579 - 4852
โทรสาร 0 – 2579 - 6533

ด่วนที่สดุ
ที่ ทส 1602.2/14397
ถึง จังหวัดทุกจังหวัด
ด้วยปรากฏว่าบางจังหวัดส่งเรื่องราวเกี่ยวกับการขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้ไปให้กรมป่าไม้
พิจารณาอนุญาต โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจ ารณาในแต่ละกรณี ไม่ครบถ้วน ถูกต้อ ง
เป็นเหตุให้กรมป่าไม้ต้องทวงถามหรือแจ้งให้ดาเนินการเพิ่มเติม ทาให้การพิจารณาดาเนินการล่าช้าเกิดผลเสียหาย
แก่ผู้ขออนุญาต และส่งผลถึงภาพลักษณ์ของทางราชการได้
ดังนั้น เพื่อให้เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้ในแต่ละกรณี
เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ในแนวทางเดียวกัน กรมป่าไม้จึงได้ประมวลเรื่อ งเอกสาร
ที่ใช้ประกอบการพิจารณาในแต่ละกรณี ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ จานวน 4 แผ่น
จึงขอเรียนซ้อมความเข้าใจมาเพื่อโปรดทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

กรมป่าไม้
30 พฤศจิกายน 2548

กองการอนุญาต
โทร. 0-2579-4852
โทรสาร 0-2579-6533

เอกสารประกอบการพิจารณา
(1) การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

คาขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป
แผนที่สังเขปแสดงตาแหน่งที่ตั้งสถานที่ขออนุญาต
แผนผังแสดงอาณาเขตและสถานที่ติดต่อข้างเคียง
แผนผังแสดงตาแหน่งที่ตั้งเครื่องจักร
บัญชีรายละเอียดเครื่องจักรที่ขออนุญาต ตามแบบท้ายระเบียบ ข้อ 26.1.3 โดยระบุรายละเอียด ตามข้อ 7.4 ของ
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541
สาเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
สาเนาบัตรประจาตัวผู้ขออนุญาต
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
8.1 สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
8.2 สาเนาหนังสื อ รับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ที่อ อกให้ไม่เกิน 6 เดือ น และ
มีวัตถุประสงค์ตรงกับกิจการที่ขออนุญาต
8.3 กรณีเป็นบริษัทจากัด ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม คือ
8.3.1 สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
8.3.2 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
8.4 สาเนาหนังสือแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคล กรณีกรรมการหรือ
หุ้นส่วนผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลมีมากกว่า 1 คน และนิติบุคคลนั้นประสงค์จะให้กรรมการหรือ
หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองของนิติบุคคล เป็นผู้มีอ านาจ
ลงนามในการขออนุญาต
หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบกิจการ ได้แก่ หลักฐานต่อไปนี้
9.1 สาเนาโฉนดที่ดิน
9.2 สาเนาตราจอง
9.3 สาเนา น.ส.3
9.4 สาเนา น.ส.3 ก.
9.5 สาเนาใบสาคัญแสดงสิทธิครอบครองที่ดิน (แบบหมายเลข 3)
9.6 สาเนา ส.ค.1
9.7 สาเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน
9.8 สาเนาสัญญาเช่า

10.
11.
12.
13.

14.

15.

9.9 สาเนาทะเบียนบ้านแสดงฐานะเป็นเจ้าบ้านหรือหัวหน้าครอบครัว พร้อมหลัก ฐานเอกสารสิทธิ์
ที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเลขที่บ้านสถานที่ขออนุญาต
9.10 สาเนาหลักฐานการขอหมายเลขประจาบ้าน พร้อมหลักฐานเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
เลขที่บ้านสถานที่ขออนุญาต
9.11 หนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้ที่ดินจากเจ้าของที่ดิน หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้เลขที่ บ้าน
จากเจ้าบ้าน กรณีผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินหรือเป็นเจ้าบ้าน
หนังสือมอบอานาจตามแบบท้ายระเบียบข้อ 7.10 กรณีผู้ขออนุญาตมีความประสงค์จะมอบอ านาจให้
บุคคลใดดาเนินการแทน พรอ้มสาเนาบัตรประจาตัวผู้รับมอบอานาจ
หลักฐานผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ไม่เกิน 6 เดือน ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
หลักฐานผลการตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่ จากกรมบังคับคดี หรือสานักงานภาค
กรมบังคับคดี หรือสานักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ประจาศาลจังหวัด
หลักฐานการได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องอาคารโรงงาน และกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองในเรื่องสถานที่ตั้ง ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0702.3/5108 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2546 เรื่อง การ
ขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
รายละเอียดวัตถุดิบเกี่ยวกับ แหล่งที่มา ปริมาณการใช้ (ต่อปี) จานวนเท่าใด และวัตถุดิบในท้อ งถิ่น
(ไม้สวนป่า,ไม้ที่ปลูกขึน้ ทุกชนิด) มีปริมาณเพียงพอหรือไม่ ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.2/6708 ลง
วันที่ 21 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบป้อนโรงงานแปรรูปไม้ทุกประเภท
ความเห็นของสานักงานป่าไม้สาขาจังหวั ด ตามหนังสื อกรมป่ า ไม้ ที่ ทส 1602.2/3081 ลงวั นที่ 22
มีนาคม 2548 เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545

(2) การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
กรณีตั้งใหม่
1. เอกสารตามข้อ 1-15 ของการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
2. โครงการ แสดงรายละเอียดการขออนุญาต การใช้วัตถุดิบในแต่ละขั้นตอนการผลิต
3. สาเนาหลักฐานแสดงการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กรณีปรับปรุงจากโรงเลื่อยจักร
1. เอกสารตามข้อ 1-7,8.1-8.2,10,14 และ 15 ของการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เพื่อ
ประดิษฐกรรม
2. โครงการ แสดงรายละเอียดการขออนุญาต การใช้วัตถุดิบในแต่ละขั้นตอนการผลิต
3. สาเนาใบอนุญาตโรงงานฉบับปัจจุบันที่ยังมีอายุการอนุญาต

(3) การขอปรับปรุงเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท
1. เอกสารตามข้อ 1,5,6-7,8.1,8.2,10,14 และ 15 ของการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อ
ประดิษฐกรรม
2. สาเนาใบอนุญาตโรงงานฉบับปัจจุบันที่ยังมีอายุการอนุญาต
3. แผนผังแสดงตาแหน่งที่ตั้งเครื่องจักรที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิมซึ่งประสงค์จะใช้ในกิจการต่อไป เครื่องจักร
ที่ขอเปลี่ยนแปลงหรือเลิกใช้ เครื่องจักรที่ขอเพิ่ม และเครื่องจักรทั้งหมด

(4) การขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการผลิ ตของโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้
เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
1. เอกสารตามข้อ 1,6-7,8.1,8.2,10 และ 15 ของการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อ
ประดิษฐกรรม
2. สาเนาใบอนุญาตโรงงานฉบับปัจจุบันที่ยังมีอายุการอนุญาต
3. หนังสือชีแ้ จงเหตุผลในการขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการผลิต

(5) การขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ ของโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
เพื่อประดิษฐกรรม
1. เอกสารตามข้อ 1,6-7,8.1,8.2,10 และ 15 ของการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อ
ประดิษฐกรรม
2. สาเนาใบอนุญาตโรงงานฉบับปัจจุบันที่ยังมีอายุการอนุญาต
3. หนังสือชีแ้ จงเหตุผลในการขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ

(6) การขอย้ายโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท
1. เอกสารตามข้ อ 1-7,8.1,8.2,9,10,13 และ 15 ของการขออนุ ญาตตั้ งโรงงานแปรรู ปไม้ โดยใช้
เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
2. สาเนาใบอนุญาตโรงงานฉบับปัจจุบันที่ยังมีอายุการอนุญาต

(7) การขออนุญาตทาการแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น
1. เอกสารตามข้อ 1,6-7,8.1,8.2,10 และ 15 ของการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อ
ประดิษฐกรรม
2. สาเนาใบอนุญาตโรงงานฉบับปัจจุบันที่ยังมีอายุการอนุญาต
3. หนังสือชีแ้ จงกรรมวิธีที่ขอดาเนินการ พร้อมเหตุผลความจาเป็น
4. ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและป้องกันการลักลอบนาไม้ที่มิชอบด้วยกฎหมายเข้าแปรรูปในโรงงาน
ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.2/7604 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547 เรื่อง การตรวจสอบควบคุม
ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร

ด่วนที่สุด
ที่ ทส 1602.2/3237

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
7 มีนาคม 2549

เรื่อง การตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภทที่ขออนุญาตตั้งใหม่
และย้ายสถานที่ตั้ง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ด้วยกรมป่าไม้ได้รับการร้องเรียนจากหลายหน่วยงานว่า ปัจจุบันได้มีการอนุญาตให้มีการตั้ง
และย้ายโรงงานแปรรูปไม้ต่างๆ เข้าไปใกล้แนวเขตป่าไม้ ซึ่งทาให้ล่อแหลมต่อการบุกรุกตัดไม้ ทาลายป่า
เพื่อ ลัก ลอบนาไม้ที่ไ ม่ชอบด้ วยกฎหมายเข้ า มาแปรรูป ในโรงงานฯ ซึ่ งอาจทาให้เกิ ด ความเสียหาย
แก่ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อความรอบคอบในการขออนุญาตตั้ง ย้าย โรงงานแปรรูปไม้
โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ให้จังหวัดรายงานสภาพพื้นที่ และบริเวณที่จะขออนุญาตโดยละเอียด และให้
ตรวจสอบว่าสถานทีข่ ออนุญาตอยูห่ ่างจากแนวเขตป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าอนุรักษ์ เป็นระยะทางเท่าใด
ประกอบภาพสีแสดงบริเวณพื้นที่ที่จะขออนุญาต โดยถ่ายภาพตรงกลางแปลงและกระจายออกทั้ง 4 ทิศ
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาพ ส่งให้กรมป่าไม้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ยกเว้นการขอตั้งและขอย้าย
สถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ที่ตั้งอยู่ในท้อ งที่จังหวัดที่ไม่มีป่าไม้ คือ
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้
กองการอนุญาต
โทร. 0-2579-4852
โทรสาร 0-2579-6533

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมป่าไม้ กลุ่มนิติการ โทร. 0-2579-9569 , 0-2561-4292-3 ต่อ 211,667
ที่ ทส 1610.2/11295
วันที่ 29 สิงหาคม 2549
เรื่อง การหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งโรงงานแปรรูปไม้
เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อานวยการกองทุกกอง
ผู้อานวยการส่วนทุกส่วน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศป่าไม้
หัวหน้าสานักงานป่าไม้สาขาทุกจังหวัด

ผู้อานวยการสานักทุกสานัก
เลขานุการกรมป่าไม้
ผู้อานวยการกลุ่มนิติการ
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติภารกิจฯ ทุกจังหวัด

ด้วยกรมป่ าไม้ ได้ มี ห นั งสื อ ที่ ทส 1610.2/1704 ลงวั นที่ 14 กุ มภาพั นธ์ 2549 ขอหารื อ
สานักงานอั ยการสูงสุ ดในข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญั ติป่าไม้ พุ ทธศักราช 2484 และ
สานักงานอัยการสูงสุด ได้มีหนังสือ ที่ อส 0017/9366 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 ตอบข้อหารือของกรมป่าไม้
รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว การตอบข้อหารือของสานักงานอัยการสูงสุดเป็นการให้คาวินิจฉัย
ในข้อกฎหมายของพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติราชการตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ของผู้เกี่ยวข้อง จึงขอส่งสาเนาหนั งสือสานักงานอัยการสูงสุ ด
ตามที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อพิจารณาถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้

ที่ อส 0017/9366

สานักงานอัยการสูงสุด
ถนนหน้าหับเผย กรุงเทพฯ 10200
21 กรกฎาคม 2549

เรื่อง หารือข้อกฎหมาย
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1610.2/1704 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549
ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งว่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 เจ้าหน้าที่ป่าไม้สาขาจังหวัดตรัง กับ
พวก ได้ทาการจับกุม นายสุจินต์ ศานติชาติศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ เฟอร์นิเทค จากัด เป็น
ผู้ต้องหากระทาผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48 ฐานตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้ รับอนุญาต
ต่อมาสานักงานป่าไม้สาขาจังหวัดตรังได้รับแจ้งว่า คดีดังกล่าวพนักงานอัยการจังหวัดตรังมีคาสั่งเด็ดขาด
ไม่ฟ้องบริษัท อินเตอร์ เฟอร์นิเทค จากัด ผู้ต้องหาที่ 1 นายสุจินต์ ศานติชาติศักดิ์ ผู้ต้องหาที่ 2
โดยเหตุผลว่าผู้ต้องหาทั้งสองตั้งโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา ซึ่งมิใช่ไม้หวงห้าม จึงเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 50
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่ไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงาน การตั้งโรงงานของผู้ต้องหาทั้งสอง
ได้รับอนุญาตจากอุตสาหกรรมจังหวัด ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2522 การกระทาของผู้ต้องหาทั้งสอง
จึงไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย ซึ่งกรมป่าไม้พิจารณาแล้วเห็นว่าการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ไม่ว่าจะเพื่อ
แปรรูปไม้อันมิใช่ไม้หวงห้ามหรือแม้เพียงตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยยังมิได้ทาการแปรรูป หากไม่ได้รับอนุญาต
ก็เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 แล้ว กรมป่าไม้จึงขอหารือว่า
การตั้ ง โรงงานแปรรู ป ไม้ ที่ มิ ใ ช่ ไ ม้ ห วงห้ า มเป็ น การกระทาที่ ถื อ ว่ า เข้ า ข้ อ ยกเว้ น ตามมาตรา 50
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 อันถือได้ว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้
พ.ศ. 2484 หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สานักงานอัยการ...

-2สานักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาแล้ว เห็นพ้องด้วยกับกรมป่าไม้ที่ว่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พ.ศ. 2484 มาตรา 50 มิได้ยกเว้นถึงกรณีการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ที่ไม่ต้องได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 แต่ประการใด ผู้ที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ใน
เขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวย่อมมีความผิดตามมาตรา 48
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ชัยเกษม นิติสิริ

(นายชัยเกษม นิติสิริ)
รองอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการแทน
อัยการสูงสุด

สานักงานที่ปรึกษากฎหมาย
โทร. 0 2211 0311 ต่อ 621-622
โทรสาร 0 2211 0595
e-mail : csel@ago.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ ทส 1602.2/4226

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
27 มีนาคม 2550

เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง 1. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.2/2529 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548
2. หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.2/3081 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2548
ตามหนังสือที่อ้างถึง 1. กรมป่าไม้ขอให้จังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปร่วมกับเจ้าหน้าที่สานักงาน
ป่าไม้สาขา (จังหวัด...) ตรวจสอบกิจการของผู้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ข้อ 43 และ
หนังสือที่อ้างถึง 2. กรมป่าไม้แจ้งประสานแนวทางปฏิบัติงานตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุม
การแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 ข้อ 3 และข้อ 4 โดย
เมื่อจังหวัดได้พิจารณาดาเนินการตามระเบียบนี้ไปเป็นประการใดแล้ว ก็ขอให้ส่งเรื่องราวให้สานักงานป่า
ไม้สาขา (จังหวัด...) พิจารณา เพื่อรายงานความเห็นไปให้กรมป่าไม้อีกทางหนึ่งด้วย ความแจ้งแล้ว นั้น
เนื่องจากกรมป่าไม้ได้มีการปรับปรุงการจัดหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ใหม่ โดยจัดตั้งสานั ก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 19 ขึน้ จึงให้ยกเลิกหนังสือกรมป่าไม้ที่อ้างถึง 1. และ 2. ดังกล่าวข้างต้น
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการ จึงขอให้จังหวัดประสานการปฏิบัติร่วมกับสานักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางของ
กรมป่าไม้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคแทนสานักงานป่าไม้สาขา (จังหวัด...) ดาเนินการดังนี้
1. ให้จังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปร่วมกับเจ้าหน้าที่สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ตรวจสอบ
กิจการของผู้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ให้เป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ข้อ 43 โดยสม่าเสมอทุกเดือน
2. ให้จังหวัดส่งเรื่องราวให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้พิจารณา เพื่อ รายงานความเห็น
ไปให้กรมป่าไม้อีกทางหนึ่ง กรณีการพิจารณาดาเนินการตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 เกี่ยวกับการอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้
เครื่องจักรทุกประเภท การย้ายสถานที่ตั้ง การปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
/ในการผลิต...

-2ในการผลิต การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ การขออนุญาตแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตก
ถึงพระอาทิตย์ขนึ้ และระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 ข้อ 3 และข้อ 4 เมื่อจังหวัดได้ดาเนินการพิจารณาในเบือ้ งต้นแล้ว
อนึ่ง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป และกฎกระทรวงฉบับที่ 27
(พ.ศ.2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครอง
เพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม จึงขอให้จังหวัดจัดเจ้าหน้าที่
รับคาขออนุญาต ณ ท้องที่อาเภอหรือกิ่งอาเภอที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อ อ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจ ารณาสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

วิชัย แหลมวิไล
(นายวิชัย แหลมวิไล)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
โทร. 0-2579-4852
โทรสาร 0-2579-6533

ด่วนที่สุด
ที่ ทส 1602.2/11503

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
12 กรกฎาคม 2550

เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
อ้างถึง หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0013/7138 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2550
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลพบุรีได้ส่งสาเนาหนังสือจังหวัดฯ ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0013/6867 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2550 เรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอหารือแนวทางการปฏิบัติ
โดยขอรับเรื่องราวคาขออนุญาต ณ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี แล้วส่งเจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจสอบเพื่อเสนอความเห็นผ่านนายอาเภอท้องที่ให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
พิจารณาอนุญาตต่อไป และขอให้กรมป่าไม้พิจารณาอีกทางหนึ่ง นั้น
กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เห็นว่าการที่กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส
1602.2/4226 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2550 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย และเพื่อ อ านวย
ความสะดวกให้แ ก่ป ระชาชนผู้ม าขอรับ บริ การ ดัง นั้น การที่จั งหวั ดฯ ขอหารื อ มาโดยขอรับ คาขอ
ที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นการปฏิบัติที่ขัดกับ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปร
รูปไม้และมีไม้แปรรูป ข้อ 2 (2) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่
ทาด้ วยไม้ห วงห้าม ข้ อ 2 ที่ กาหนดให้ยื่ นค าขอต่อ พนักงานเจ้ าหน้าที่ แห่ งท้อ งที่ อ าเภอหรือ กิ่งอ าเภอ ที่
ประสงค์จะขออนุญาตทาการนั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

วิชัย แหลมวิไล
(นายวิชัย แหลมวิไล)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
โทร. 0-2579-4852
โทรสาร 0-2579-6533

ด่วนที่สุด
ที่ ทส 1602.4/7634

กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
4 พฤษภาคม 2552
เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.2/4226 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2550
สิ่งที่ส่งมาด้วย คาสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4603/2551 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 จานวน 1 ชุด (11 แผ่น)
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป่าไม้ขอให้จังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปร่วมกับเจ้าหน้าที่สานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ตรวจสอบกิจการผู้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภทโดยสม่าเสมอทุกเดือน และส่งเรื่องราว
การขออนุญาตเกี่ยวกับโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
พิจารณาเพื่อรายงานความเห็นไปให้กรมป่าไม้อีกทางหนึ่งด้วย ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
เนื่องจากกรมป่ าไม้ ได้ มีค าสั่ ง ที่ 4603/2551 ลงวันที่ 13 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2551 เรื่ อง การจั ดโครงสร้าง
หน่วยงานและกาหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) กรมป่าไม้ โดยจัดให้มีหน่วยงานสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และ
หน่วยงานภายในกรมป่าไม้ ได้แก่ สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) และจัดให้มีศูนย์ประสานงานป่าไม้
ในสังกัดสานัก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการในพื้นที่ตาม
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เป็นไปด้วยความรอบคอบรัดกุม สามารถควบคุม
กากับดูแลกิจการอุตสาหกรรมไม้ได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการโดยรวม
กรมป่าไม้จึงขอให้จังหวัดได้โปรดสั่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกับสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้หรือสานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) เพื่อสั่งเจ้าหน้าทีอ่ อกไปร่วมตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นเบือ้ งต้นในการขออนุญาต
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ รวมทั้งการขอต่ออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้ ทุกประเภทและทุกกรณี
ที่กาหนดไว้ในระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
พ.ศ. 2541 ว่า “ควรอนุญาต หรือ ไม่อนุญาต” เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนนาเสนอผูว้ ่าราชการจังหวัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
กองการอนุญาต
อธิบดีกรมป่าไม้
โทร. 0-2579-4852
โทรสาร 0-2579-6533

ด่วนที่สุด
ที่ ทส 1602.4/12301

กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
30 มิถุนายน 2552

เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ด้วยปรากฏว่าสถานการณ์ในปัจจุบันมีการบุกรุกทาลายป่ามากขึน้ ในการประชุมหารือเพื่อกาหนด
มาตรการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้มอบนโยบายและสั่งการให้กรมป่ าไม้ตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป ซึ่งใช้
ไม้ใช้สอย ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ ไม้ น.ส. 3 เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ตรวจสอบ
ถึงแหล่งที่มาที่ไปอย่างเข้มงวดสม่าเสมอ พิสูจน์เรื่องการนาเข้าไม้ การแจ้งนามาใช้ประโยชน์ว่าใช้จริงหรือไม่
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จึงขอให้จังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกิจการของผูร้ ับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ทุกราย
ยกเว้นกิจการโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) โดยให้ทาการตรวจสอบในประเด็นสาคัญ
ดังนี้
1. มีการนาไม้ใช้สอย ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ ไม้ น.ส. 3 ใช้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงาน โรงค้าไม้แปรรูป
หรือไม่ หากมีการนามาใช้เป็นวัตถุดิบให้ตรวจสอบถึงแหล่งที่มา (ตอไม้) ของไม้ดังกล่าวข้างต้นว่าอยู่ใน
ที่ดินกรรมสิทธิ์จริงหรือไม่
2. โรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้วัตถุดิบ
ป้อนโรงงานหรือไม่ อย่างไร
3. การจัดทาบัญชีไม้ประจาโรงงานฯ โรงค้าไม้แปรรูป ถูกต้องเป็นปัจจุบันหรือ ไม่ เพียงใด,
ไม้ท่อนหรือไม้แปรรูปมีหลักฐานการได้มาอย่างไร และ Stock ไม้ในสถานที่รับอนุญาตถูกต้องตรงกับบัญชีไม้
หรือไม่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ผลเป็นประการใด โปรดรายงานให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วนที่สุด
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
กองการอนุญาต
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
โทร. 0 2579 4852
อธิบดีกรมป่าไม้
โทรสาร 0 2579 6533
สาเนาส่ง - ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13
- ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) ทุกสาขา

ด่วนที่สุด
ที่ ทส 1602.4/14782

กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
30 กรกฎาคม 2552

เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.4/7634 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป่าไม้ขอให้จังหวัดโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกับสานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ หรือสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) เพื่อ สั่งเจ้าหน้าที่อ อกไปร่วมตรวจสอบและ
พิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นในการขออนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ รวมทั้งการขอต่อ อายุ
ใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท และทุกกรณีที่กาหนดไว้ในระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุม
การแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ว่า “ควรอนุญาต หรือ ไม่อนุญาต”
เพือ่ ประกอบการพิจารณาก่อนนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
กรมป่าไม้ขอเรียนว่า เนื่องจากจังหวัดบางจังหวัดไม่มีสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ หรือสานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) ตั้งอยู่ อาจทาให้การบริการประชาชนในการขออนุญ าตประกอบกิจ การ
อุตสาหกรรมไม้เกิดความล่าช้า ดังนั้น เพื่อ ให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว
กรมป่าไม้จึงขอให้จังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ประสานงานป่าไม้ในจังหวัดนั้น ๆ ให้ดาเนินการ
ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.4/7634 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 เรื่อง การปฏิบัติ ตาม
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ.
2541 ได้โดยตรง
จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและพิจ ารณาสั่งเจ้าหน้า ที่ที่เ กี่ย วข้อ งถือ เป็น แนวทางปฏิบัติ
โดยเคร่งครัดด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
กองการอนุญาต
โทร. 0 2579 4852
โทรสาร 0 2579 6533

(นายสมชัย เพียรสถาพร)
อธิบดีกรมป่าไม้

ด่วนที่สุด
ที่ ทส 1610.5/14634

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
30 กรกฎาคม 2552

เรื่อง แนวทางปฏิบัติขั้นตอนการใช้คาสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ด้วยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00 น. มีการประชุมเรื่องการอุทธรณ์ ค ดี
ปกครอง (โรงเลื่อ ยจัก รเขาการ้อ ง) ณ ห้อ งประชุม 2 อาคารเทีย มค มกฤส กรมป่า ไม้ โดย
มอบหมายให้กลุ่มนิติการทาหนังสือ เวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัติวิธีป ฏิบัติร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ให้ทุกจังหวัดทราบ เพื่อ ป้อ งกันการถูกฟ้อ งร้อ ง และลงเว็บไซต์ข องกรม
ป่าไม้โดยเร็ว
กรมป่าไม้พิจารณาแล้วขอเรียนว่า มีความจาเป็นต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออก
คาสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ที่อ าจกระทบสิทธิข องผู้ยื่นคาขออนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 เพื่อเป็นการป้องกันการออกคาสั่งทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้องตาม
ขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสาคัญที่กฎหมายได้กาหนดไว้ อันเป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐแพ้คดีและ
ป้องกันการถูกฟ้องร้อง ดังต่อไปนี้
1. ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะออกคาสั่งทางปกครองที่อาจกระทบสิทธิข องผู้ยื่นคาขออนุญาต
เจ้าหน้าที่ต้องอาศัยหลักการรับฟังคู่กรณี อันเป็นการให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการออกคาสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคาขออนุญาตได้รับทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ เพื่อจะได้มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อน ตามมาตรา 30
วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ข้อ ยกเว้นให้เจ้ าหน้าที่มีดุลพินิจ ที่จ ะไม่จัดให้มีการรับฟังคู่กรณีก็ไ ด้ ตามมาตรา 30
วรรคแรก หากเข้ากรณีตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) – (6)
(1) เมื่อมีความจาเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(2) เมื่อจะมีผลทาให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกาหนดไว้ในการทาคาสั่งทาง
ปกครองต้องล่าช้าออกไป
/ (3) เมื่อเป็น...

-2(3)
(4)
(5)
(6)

เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคาขอ คาให้การ หรือคาแถลง
เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่า การให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทาได้
เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง
กรณีอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามมาตรา 30 วรรคแรก หากการให้โอกาสในการที่จ ะ
ได้รับแจ้งข้อ เท็จ จริงให้ทราบและให้โอกาสในการโต้แย้งและแสดงพยานหลัก ฐาน จะก่อ ให้เ กิด ผล
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ว่าประโยชน์สาธารณะย่อมอยู่เหนือ
ประโยชน์เอกชน
ต่อมาได้มีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 30 วรรคสอง (6) แห่ง
พระราชบั ญญัติวิธีปฏิบัติร าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นายกรัฐ มนตรีโ ดยคาเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ ให้คาสั่งทางปกครองในกรณี
ดังต่อไปนี้ เป็นคาสั่งทางปกครองตามมาตรา 30 วรรคสอง (6)
(1) การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งให้ออก
จากงานไว้ก่อน หรือการให้พ้นจากตาแหน่ง
(2) การแจ้งผลการสอบหรือการวัดผลความรู้หรือความสามารถของบุคคล
(3) การไม่ออกหนังสือเดินทางสาหรับการเดินทางไปต่างประเทศ
(4) การไม่ตรวจลงตราหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
(5) การไม่ออกใบอนุญาตหรือการไม่ต่ออายุใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
(6) การสั่งให้เนรเทศ
2. การทาคาสั่งปฏิเสธการอนุญาตหรือการยืนยันคาสั่งปฏิเสธการอนุญาตหรือการเพิกถอน
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 อันเป็นคาสั่งทางปกครองที่อาจกระทบสิทธิ ของ
ผู้ยื่นคาขออนุญาต มีผลเป็นการระงับสิทธิของบุคคลที่มีอยู่ตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธการอนุญาตหรือ
การเพิกถอนสิทธิดังกล่าว ผู้รับคาสั่งทางปกครองหรือ ผู้ข ออนุญาตย่อ มต้อ งรู้สาเหตุว่าเพราะอะไรจึง
ไม่ได้รับอนุญาตตามคาขอหรือ ถูกเพิกถอนสิทธิที่เคยมีอ ยู่แต่เดิม ด้วยเหตุนี้จึง สมควรต้อ งกาหนดให้
เจ้าหน้าที่แสดงเหตุผลประกอบคาสั่งทางปกครอง เพื่อตอบสนองต่อความต้อ งการในการที่จ ะรับรู้และ
เพื่อโต้แย้งได้ตรงประเด็น ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต้องอาศัยหลักการแสดงเหตุผลประกอบคาสั่งทางปกครอง
เพื่อ แสดงให้เห็นถึงความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครอง โดยเจ้าหน้าที่ต้อ งจัด ให้มี
เหตุผลไว้ในคาสั่งดังกล่าว ตามมาตรา 37 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 กาหนดให้เหตุผลประกอบด้วย
/ 2.1 ข้อเท็จจริง...

-32.1 ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
2.2 ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
2.3 ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
ข้อยกเว้นที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องแสดงเหตุผลประกอบคาสั่งทางปกครอง
ก. กรณีตามมาตรา 37 วรรคสาม (1) - (3)
(1) เป็นกรณีที่มีผลตรงตามคาขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น
(2) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จาต้องระบุอีก
(3) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา 32
ข. กรณีตามมาตรา 38 เมื่อมีกฎกระทรวงออกมากาหนดให้กรณีใดไม่ต้องแสดงเหตุผล
ประกอบคาสั่งทางปกครอง เจ้าหน้าที่จึงไม่ต้องแสดงเหตุผลประกอบคาสั่งทางปกครอง
3. ใบอนุญาตหรือคาสั่งปฏิเสธการอนุญาตหรือการยืนยันคาสั่งปฏิเสธการอนุญาตหรือ
การเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เป็นคาสั่งทางปกครอง ต้องทาเป็น
หนังสือ ระบุวัน เดือน ปี ที่ทาคาสั่ง ชื่อ และตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่ง พร้อ มทั้งลายมือ ชื่อ ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่ง ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
อธิบดีกรมป่าไม้

กลุ่มนิติการ
โทร. 0-2561-4292-3 ต่อ 603
โทร/โทรสาร. 0-2561-5305

ด่วนมาก
ที่ ทส 1602.4/14845

กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

31 กรกฎาคม 2552
เรื่อง การรายงานการอนุญาต หรือการต่ออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0704.02/15608 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2536
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปผลการรายงานการอนุญาตหรือการต่ออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท
จานวน 3 แผ่น
2. แบบรายงานการอนุญาตหรือการต่ออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท
จานวน 1 แผ่น
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป่าไม้ได้ขอให้จังหวัดรายงานผลการอนุญาต หรือการต่ออายุใบอนุญาต
กิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภทตามแบบที่กาหนด ส่งกรมป่าไม้ให้ทราบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
และให้สาเนาหลักฐานการอนุญาตทั้งหมดแจ้งให้ป่าไม้เขตท้องที่ทราบด้วย นั้น
กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าการรายงานผลการอนุญาต หรือการต่ออายุใบอนุญาต
กิจ การอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท แต่ละจังหวัดยังไม่ครบถ้วนสมบูร ณ์ จึงทาให้ข้อ มูลคลาดเคลื่อ น
จากความเป็นจริง ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
พิจารณาดาเนินการจัดส่งข้อมูลให้กรมป่าไม้ให้ครบถ้วนโดยด่วน พร้อ มทั้งขอให้ปฏิบัติตามนัยหนังสือ
กรมป่าไม้ที่อ้างถึง และส่งสาเนาหลักฐานการอนุญาตทั้งหมดให้สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ทราบ
เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบควบคุมกิจการที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบต่อไปด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)
ชลธิศ สุรัสวดี
(นายชลธิศ สุรัสวดี)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
กองการอนุญาต
โทร. 0 2579 4852
โทรสาร 0 2579 6533

แบบรายงานการอนุญาตหรือการต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท
ประจาเดือน ................................ พ.ศ. ............... ท้องที่ ...................................
ลาดับ
ที่

ชื่อผู้รับอนุญาต

สถานที่ตั้ง
เลขที่/หมู่ที่ ตาบล

อาเภอ

แรงม้า

จานวน
คนงาน

ใบอนุญาต
วัตถุประสงค์
ฉบับที่ เล่มที่ วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อ.................................................ผู้รายงาน
(
)

หมายเหตุ

สาเนา
ด่วนมาก
ที่ กษ 0704.02/15608

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
14 มิถุนายน 2536

เรื่อง การรายงานการอนุญาต หรือการต่ออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส 0704(2)/ว.8657 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2525
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการอนุญาตหรือการต่ออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท
จานวน 1 แผ่น
ตามหนังสือที่อ้างถึง เรียนชีแ้ จงหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานการออกใบอนุญาต
ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป และใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม และการต่ออายุใบอนุญาตเพื่อดาเนินการ
ในปีถัดไป โดยกาหนดให้จังหวัดปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลการพิจ ารณาต่อ อายุใบอนุญาตให้กับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ ให้รายงานกรมป่าไม้ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตฉบับใหม่
พร้อมด้วยสาเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาต คาขอ และใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และสาหรับ
ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่ เมื่อได้ออกใบอนุญาตให้ดาเนินการแล้ว ให้รายงานกรมป่าไม้ทราบ
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต พร้อมด้วยสาเนาหรือภาพถ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้อง ความละเอียด
แจ้งอยู่แล้ว นั้น
เพื่อให้การรายงานผลการอนุญาต หรือการต่ออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท
สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ สะดวก และลดเอกสารที่จังหวัดจะต้องรายงานกรมป่าไม้ให้น้อยลง จึงให้ยกเลิก
การรายงานดังกล่าวข้างต้นเสีย และให้ปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อจังหวัดได้พิจารณาอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท
ให้จังหวัดจัดทาบัญชีตามแบบที่กาหนด ส่งกรมป่าไม้ทราบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
2. ให้จังหวัดสาเนาหลักฐานการอนุญาตทั้งหมดแจ้งให้ป่าไม้เขตท้อ งที่ทราบไว้ เพื่อ เป็น
หลักฐานด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)
ผ่อง เล่งอี้
(นายผ่อง เล่งอี)้
อธิบดีกรมป่าไม้

ด่วนที่สุด
ที่ ทส 1602.4/16696

กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
18 สิงหาคม 2552

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่าแห่งชาติ (คปป.)
ครั้งที่ 1/2552
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.4/12301 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป่าไม้ขอให้จงั หวัดโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกิจการของผู้รับอนุญาต
อุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ทุกราย ยกเว้นกิจการโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) โดย
ให้ทาการตรวจสอบในประเด็นสาคัญรวม 3 ประเด็น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า เนื่องจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มมีนโยบายที่
ต้องการให้มีการตรวจสอบโรงงานฯ และโรงค้า ที่ได้รับอนุญาตทุกประเภท ประกอบกับระเบีย บกรมป่าไม้
ว่าด้วยการควบคุ มการแปรรูปไม้ ได้ ตามพระราชบั ญญัติ ป่าไม้ พุ ทธศั กราช 2484 พ.ศ. 2541 ข้ อ 43
กาหนดให้ตรวจสอบควบคุมกิจการที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบนี้โดยสม่าเสมอ ดังนั้น จึงขอให้จังหวัด
ดาเนินการตรวจสอบกิจการของผู้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภทโดยปฏิบั ติให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วนที่สุด เพื่อจักได้
รายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจ ารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
อธิบดีกรมป่าไม้
กองการอนุญาต
โทร. 0 2579 4852
โทรสาร. 0 2579 6533
สาเนาส่ง - ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13
- ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) ทุกสาขา

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สานักการอนุญาต ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ โทร. 0 2561 4292 ต่อ 5202
ที่ ทส 1602.4/11558
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556
เรื่อง การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท
เรียน ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
กรมป่ า ไม้ ขอส่ ง สาเนาหนั ง สื อ กรมป่ า ไม้ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ท ส 1602.4/11557
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เรื่อ ง การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่อ งจักรทุกประเภท มา
เพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์
(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์)
อธิบดีกรมป่าไม้

สาเนา
ด่วนที่สุด
ที่ ทส 1602.4/11557

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
4 กรกฎาคม 2556

เรื่อง การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.2/3237 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2549
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป่าไม้ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีการขออนุญาตตั้ง
ย้าย โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ว่าให้จังหวัดรายงานสภาพพื้นที่และบริเวณที่จ ะขอ
อนุญาตโดยละเอียด และให้ตรวจสอบว่าสถานที่ขออนุญาตอยู่ห่างจากแนวเขตป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ
หรือ ป่าอนุรักษ์ เป็นระยะทางเท่าใด ประกอบภาพสีแสดงบริเวณพื้นที่ที่จ ะขออนุญาต โดยถ่ายภาพ
ตรงกลางแปลงและกระจายออกทั้ง 4 ทิศ รวมแล้วไม่น้ อยกว่า 5 ภาพ ส่งให้กรมป่าไม้ เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย ยกเว้นการขอตั้งและขอย้ายสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
ที่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดที่ไม่มีป่าไม้ คือ สิงห์บุรี อ่างทอง ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม และสมุทรปราการ ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
กรมป่าไม้ ได้พิจารณาแล้วเพื่อ ให้การพิจ ารณาอนุญาตตั้ง ย้าย โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้
เครื่อ งจักรทุกประเภทเป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุมยิ่งขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อ พื้นที่ป่าไม้ จึงให้จังหวัด
สั่งเจ้าหน้าที่ดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้.1. ให้จัดทาแผนที่ มาตราส่วน 1:50,000 พร้อ มลงตาแหน่งแสดงบริเวณที่ข ออนุญาตตั้ง
ย้าย โรงงานฯ ให้ชัดเจน
2. หากพื้นที่ใดอยู่ใกล้แนวเขตป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าอนุรักษ์ประเภทใด เป็นระยะทาง
เท่าไหร่...

-2เท่าไหร่ ให้ระบุขอบเขตดังกล่าวลงในแผนที่ตามนัยข้อ 1. ให้ชัดเจน และให้จังหวัดพิจ ารณาความเห็นว่า
สมควรอนุญาตหรือไม่ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการตรวจสอบควบคุมด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์
(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์)
อธิบดีกรมป่าไม้

สานักการอนุญาต
โทร 0 2561 4292 ต่อ 5202
โทรสาร 0 2579 6533
http://www.forest.go.th
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ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

