
ประกาศกรมป่าไม้ 
เรื่อง  การให้ผู้รบัอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไมห้รือโรงค้าไม้แปรรปู 

ออกหนังสือก ากับไมแ้ปรรูปที่ได้มาจากทีด่ินทีม่ีกรรมสิทธิ์หรอืสิทธคิรอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดนิ 
 
 

โดยที่พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้  
(ฉบับที่  8)  พ.ศ.  2562  บัญญัติให้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ไม่เป็นไม้หวงห้าม  และไม้ดังกล่าวถือเป็นทรัพย์ส่วนควบตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ไม่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมของพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้  (ฉบับที่  8)  พ.ศ.  2562  ในกรณีมีการท าไม้และเคลื่อนย้ายไม้
จากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน  เข้าท าการแปรรูปในโรงงาน 
แปรรูปไม้เป็นไม้แปรรูปแล้วน าเคลื่อนที่ออกจากโรงงานแปรรูปไม้  จะไม่มีเอกสารใดก ากับการน าเคลื่อนที่    
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะเกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐและราษฎร  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการอ านวย 
ความสะดวกแก่ราษฎร  และเป็นการสนองนโยบายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  8  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  25  (พ.ศ.  2519)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484  ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป  อธิบดีกรมป่าไม้ 
จึงประกาศให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปสามารถปฏิบัติตามแนวทาง  ดังต่อไปนี้   

๑. ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปสามารถออกหนังสือก ากับไม้แปรรูป  
ที่ได้จากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน  จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาต 
ไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งได้  โดยให้มีอายุการใช้ได้ไม่เกิน  7  วัน  นับตั้งแต่วันและเวลาที่ออกหนังสือ
ก ากับไม้แปรรูปที่ได้มาจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน  และใช้ได้
ทั่วราชอาณาจักร 

๒. หนังสือก ากับไม้แปรรูปที่ได้มาจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน  ให้จัดพิมพ์เป็นเล่ม  เล่มละ  50  ฉบับ  แต่ละฉบับให้ใช้กระดาษสีฟ้าอ่อนมีสองตอน  
ตอนปลายใช้ก ากับไม้แปรรูปน าเคลื่อนที่หรือขนย้ายไป  ตอนต้นขั้วให้ผู้รับอนุญาตเก็บไว้ในที่ปลอดภัย 
ในบริเวณโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  เมื่อพ้นก าหนด
แล้วจะท าลายเสียก็ได้ 

๓. หนังสือก ากับไม้แปรรูปที่ได้มาจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน  แต่ละเล่มจะใช้ได้  เมื่อผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปน าไปให้
จังหวัดท้องที่  หรือส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้  ส านักการอนุญาต  กรมป่าไม้  แล้วแต่กรณ ี ประทับตรา
กรมป่าไม้ทุกฉบับ  และประทับตรากรมป่าไม้ที่หน้าปกหนังสือก ากับไม้แปรรูปที่ได้มาจากที่ดิน 
ที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินทุกเล่ม  ระบุเล่มที่ของหนังสือก ากับไม้แปรรูป 
ที่ได้มาจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน   และเลขที่  เล่มที่  วัน  

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



เดือน  ปี  ของใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปพร้อมระบุข้อความว่า  “ให้ใช้ได้”   
แล้วให้ผู้อนุญาตหรือผู้รับมอบอ านาจลงลายมือชื่อ  ต าแหน่งไว้เป็นหลักฐานที่หน้าปกด้วย 

 ส าหรับหนังสือก ากับไม้แปรรูปที่ได้มาจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ตอนปลายทุกฉบับ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตราแสดงเงื่อนไข 
การอนุญาตให้น าเคลื่อนที่ได้ทั่วราชอาณาจักรทุกเวลา  ภายในอายุหนังสือก ากับไม้แปรรูปที่ได้มาจากที่ดิน 
ที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน  โดยไม่ต้องแจ้งผ่านด่านป่าไม้ 

๔. การกรอกข้อความในแบบฟอร์มหนังสือก ากับไม้แปรรูปที่ได้มาจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ 
หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ตามข้อ  ๓  ให้พับตอนปลายด้านหนา้แบบหนังสือก ากบั
ไม้แปรรูปที่ได้มาจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน   อยู่ด้านบน   
ให้แบบหนังสือก ากับไม้แปรรูปที่ได้มาจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
ทั้ง  2  ตอนตรงกันแล้วเขียนครั้งเดียวโดยใช้กระดาษก๊อปปี้สอดแทรกให้ข้อความตรงกันทั้ง   2  ตอน  
แล้วกลับด้านหลังเขียนรายการไม้แปรรูป  โดยปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการเขียนรายการด้านหน้า 

 ส าหรับผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะพิมพ์รายการไม้แปรรูปแทนการเขียน  ก็ให้ท าได้โดยการ
พิมพ์รายการไม้แปรรูปให้ข้อความตรงกันทั้ง  2  ฉบับ  แล้วแนบกับหนังสือก ากับไม้แปรรูปที่ได้มาจาก
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ให้ครบทั้ง  2  ตอน  ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ  ๒   

๕. การด าเนินการตามประกาศนี้  ถ้าได้กระท าในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือว่า 
มีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการด าเนินการโดยเอกสาร  ทั้งนี้  การน าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
มาใช้ในประกาศนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๖. แบบหนังสือก ากับไม้แปรรูปที่ไดม้าจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน  ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  30  วัน 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  5  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕63 
อรรถพล  เจรญิชนัษา 

อธิบดีกรมป่าไม ้

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



1. (ตอนต้นขั้วให้ผู้รับอนุญาตเก็บไว้ในที่ปลอดภัย) 
 

หนงัสือก ากบัไม้แปรรูปที่ไดม้าจากที่ดินทีม่ีกรรมสทิธิห์รือสิทธคิรอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดนิ 
 
เล่มที ่……………………….. ฉบบัที่ .............................. ชื่อในทางการพาณิชย์ .......................................................... 

 วันท่ี ................. (เวลา .................. น.) เดือน ........................................ พ.ศ. ............................ 

 ข้าพเจ้า ........................................................ ผู้รับอนุญาตตั้ง ...................................................... 
โดยใช้เคร่ืองจักร ก าลัง ................... แรงม้า ต้ัง ณ ท่ี ............................................................................................ 
ต าบล/แขวง .................................... อ าเภอ/เขต ................................... จงัหวัด .................................................. 
ตามใบอนุญาตที่ท าการ ...................................................... เล่มที่ .............................. เลขที่ ................................ 
ลงวันท่ี .................. เดือน .................................... พ.ศ. .................. ได้จ าหน่ายไม้ ............................................ 
จ านวน ........................ แผ่น ปริมาตร ...................................... ลูกบาศก์เมตร ตามรายการท้ายหลักฐานก ากับ 
ไม้แปรรูปนี้ให้แก่ ............................................................................................. น าเคลื่อนท่ีจากโรงงานแปรรูปไม้ 
หรือโรงค้าไม้แปรรูปแห่งนี้ไปยังที่ ................................................... ต าบล/แขวง .................................................. 
อ าเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ............................................. โดยทาง ........................................ 
ในความควบคุมของ ....................................................................................... 

 ไม้แปรรูปจ านวนนีไ้ด้มาตามหลักฐานเดิมดงัต่อไปนี ้

1. ......................................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................................... 
 
 หนังสือก ากับไม้แปรรูปฉบับนี้ใช้ก ากับไม้แปรรูประหว่างน าเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่
วันและเวลาที่ออกหลักฐานก ากับไม้แปรรูปนี้ จนถึงวันที่ .......... (เวลา ................ น.) เดือน ............ พ.ศ. ........ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม้แปรรูปรายนี้ ได้ลงบัญชีไม้แปรรูปที่รับและบัญชีไม้แปรรูปที่จ าหน่าย
หรือน าเคลื่อนท่ีเป็นการถูกต้องตามบัญชีจ าหน่ายหรือน าเคลื่อนท่ี หน้า ...................... เลขล าดับท่ี ..................... 
และไดล้งลายมือช่ือก ากับลงในบัญชีจ าหนา่ย หรือน าเคลือ่นท่ีไว้เป็นหลักฐานแล้ว 
 
 (ลายมือช่ือ) ............................................. ผู้โอนหรือผู้รับมอบอ านาจ 
 (ลายมือช่ือ) ............................................. ผู้รับโอนหรือผู้แทน  
 (ลายมือช่ือ) ............................................. ผู้ควบคุมหรือน าไม้เคลื่อนที ่
  
 
 
 
 
 
 



รายการไม้แปรรูปท้ายหนังสือก ากับไม้แปรรูป เล่มที่ .................................. ฉบับที่ ................................. 
    

ลงวันที่ .................. เดือน .................................... พ.ศ. ........................... 
 
 
ล าดบัที ่

 
ชนิดไม ้

 
จ านวน 

ขนาด (ซ.ม.) ปริมาตร
คิดเป็น

ลูกบาศก์
เมตร 

รูปรอยตรา
เคร่ืองหมาย
ที่ใช้ประทับ 

 
หมายเหต ุ

ยาว กว้าง 
โต

หรือ
หนา 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 รวมทั้งสิ้น 

 

       

 
   
 
 



2. (ตอนปลายใช้ก ากับไม้แปรรูปที่น าเคลื่อนที่) 
 

หนงัสือก ากบัไม้แปรรูปที่ไดม้าจากที่ดินทีม่ีกรรมสทิธิห์รือสิทธคิรอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดนิ 
 
เล่มที ่……………………….. ฉบบัที่ .............................. ชื่อในทางการพาณิชย์ .......................................................... 

 วันท่ี ................. (เวลา .................. น.) เดือน ........................................ พ.ศ. ............................ 

 ข้าพเจ้า ........................................................ ผู้รับอนุญาตตั้ง ...................................................... 
โดยใช้เคร่ืองจักร ก าลัง ................... แรงม้า ต้ัง ณ ท่ี ............................................................................................ 
ต าบล/แขวง .................................... อ าเภอ/เขต ................................... จังหวัด .................................................. 
ตามใบอนุญาตที่ท าการ ...................................................... เล่มที่ .............................. เลขที่ ................................ 
ลงวันท่ี .................. เดือน .................................... พ.ศ. .................. ได้จ าหน่ายไม้ ............................................ 
จ านวน ........................ แผ่น ปริมาตร ...................................... ลูกบาศก์เมตร ตามรายการท้ายหลักฐานก ากับ 
ไม้แปรรูปนีใ้ห้แก่ ............................................................................................. น าเคลื่อนท่ีจากโรงงานแปรรูปไม้ 
หรือโรงค้าไม้แปรรูปแห่งนี้ไปยังที่ ................................................... ต าบล/แขวง .................................................. 
อ าเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ............................................. โดยทาง ........................................ 
ในความควบคุมของ ....................................................................................... 

 ไม้แปรรูปจ านวนนีไ้ด้มาตามหลักฐานเดิมดงัต่อไปนี ้

1. ......................................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................................... 
 
 หนังสือก ากับไม้แปรรูปฉบับนี้ใช้ก ากับไม้แปรรูประหว่างน าเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่
วันและเวลาที่ออกหลักฐานก ากับไม้แปรรูปนี้ จนถึงวันที่ .......... (เวลา ................ น.) เดือน ............ พ.ศ. ........ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม้แปรรูปรายนี้ ได้ลงบัญชีไม้แปรรูปที่รับและบัญชีไม้แปรรูปที่จ าหน่าย
หรือน าเคลื่อนท่ีเป็นการถูกต้องตามบัญชีจ าหน่ายหรือน าเคลื่อนท่ี หน้า ...................... เลขล าดับท่ี ..................... 
และไดล้งลายมือช่ือก ากับลงในบัญชีจ าหนา่ย หรือน าเคลือ่นท่ีไว้เป็นหลักฐานแล้ว 
 
 (ลายมือช่ือ) ............................................. ผู้โอนหรือผู้รับมอบอ านาจ 
 (ลายมือช่ือ) ............................................. ผู้รับโอนหรือผู้แทน  
 (ลายมือช่ือ) ............................................. ผู้ควบคุมหรือน าไม้เคลื่อนที ่
 
 
 
 
 
 
 



รายการไม้แปรรูปท้ายหนังสือก ากับไม้แปรรูป เล่มที่ .................................. ฉบับที่ ................................. 
 
   ลงวันที่ .................. เดือน .................................... พ.ศ. ........................... 
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 รวมทั้งสิ้น 

 

       

 


