
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค าน า 
 
 การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท เป็นงานที่กรมป่าไม้ให้บริการแก่ประชาชน

และผู้ประกอบธุรกิจทั่วทั้งประเทศ  โดยมีพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กฎกระทรวง ข้อก าหนด 

นโยบายของกรมป่าไม้ ประกาศกรมป่าไม้ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับควบคุม ก ากับ และตรวจสอบ

การด าเนินงานของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของส านักการอนุญาต

ให้ถูกต้อง 

 เพ่ือให้ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ได้รับความรู้  ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย

และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  กรมป่าไม้ โดยส านักการอนุญาต จึงได้จัดท าหนังสือแนวทางปฏิบัติ

ของผู้ รับอนุญาตเกี่ยวกับการตั้งโรงค้าไม้แปรรูป  ซ่ึงได้อธิบายถึงการจัดท าบัญชีไม้แปรรูป และบัญชีแสดงสถิติ

ประจ าโรงค้าไม้แปรรูป  พร้อมทั้งรวบรวมระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ผู้ รับอนุญาตต้องปฏิบัติ  

รวมทั้งการต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ประกอบกิจการด้านน้ีได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการน่ันเอง  

 กรมป่าไม้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้จะได้รับประโยชน์จากหนังสือ

แนวทางปฏิบัติของผู้ รับอนุญาตเล่มน้ีตามสมควร 
 
 
 ส านักการอนุญาต  กรมป่าไม้ 
 สงิหาคม 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 

 
 หน้า 

- แนวทางปฏิบัติของผู้ รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป 1-6 

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) 7-8 

- ข้อก าหนด ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532) 9-15 

- ข้อก าหนด ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2539) 16-17 

- ประกาศกรมป่าไม้ เร่ือง มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาสั่ง 18-20 
 เร่ืองขอท าการแปรรูปไม้เพ่ือการค้า หรือตั้งโรงงานแปรรูปไม้ 
 หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป 

- ประกาศกรมป่าไม้ เร่ือง ก าหนดแบบบัญชีประจ าโรงงานแปรรูปไม้ 21 
 และโรงค้าไม้แปรรูป ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 

- ค าแนะน าการท าบัญชีไม้แปรรูปประจ าโรงงานแปรรูปไม้ 22-24 
 หรือโรงค้าไม้แปรรูป 

- ค าแนะน าการท าบัญชีแสดงสถิติไม้ทอ่นและไม้แปรรูปประจ าโรงงาน 25-26 
 แปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป 

- ประกาศกรมป่าไม้ เร่ือง การให้ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ 27-29 
 หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสอืก ากับไม้แปรรูป 
 หนังสอืก ากับไม้แปรรูป 30-32 

- ประกาศกรมป่าไม้ เร่ือง การให้ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ 33-34 
 หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสอืก ากับไม้แปรรูป (ฉบับที่ 2) 
- การขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 35-37 
 และในสว่นภูมิภาค 

- ความผิดและบทลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  38-43 
 ที่เกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรมไม้ 

 
 
 
 
 
 

 



แนวทางปฏิบติัของผูร้บัอนุญาตตั้งโรงคา้ไมแ้ปรรูป 

 

 

 โรงค้าไม้แปรรูป หมายความว่า  สถานที่ที่ค้าไม้แปรรูป หรือที่มีไม้แปรรูปไว้เพ่ือการค้า  

รวมถึงบริเวณสถานที่น้ัน ๆ ด้วย 

 มีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง   หมายความว่า  การมีไม้สักแปรรูปไม่ว่าจ านวนเท่าใด

ไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปหวงห้ามชนิดอื่นเป็นจ านวนเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครอง 

 1. ตามพระราชบญัญติัป่าไม ้ พุทธศกัราช 2484  

 1.1 ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต (มาตรา 48 แก้ไขโดย                      

พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 19) 

 1.2 จะมีไม้ไว้ในครอบครองในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตของตนได้แต่เฉพาะไม้อย่างใดอย่างหน่ึง 

ดังต่อไปน้ี 

  (1) ไม้ที่ได้ช าระค่าภาคหลวงและค่าบ ารุงป่าเสร็จสิ้นแล้ว หรือถ้าเป็นไม้ที่ได้รับอนุญาต

ให้ท าการแปรรูปได้ก่อนช าระค่าภาคหลวงและค่าบ ารุงป่า  โดยมีหนังสืออนุญาตของอธิบดีกรมป่าไม้  

และมีรอยตราอนุญาตประทบัไว้แล้ว 

   (2) ไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ท าได้โดยไม่ต้องเสยีค่าภาคหลวง และพนักงานเจ้าหน้าที่            

ได้ประทบัตราแสดงว่าเป็นไม้ที่ท าได้โดยไม่ต้องเสยีค่าภาคหลวงไว้แล้ว 

   (3) ไม้ที่ได้รับซ้ือจากทางราชการป่าไม้ ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตรา

รัฐบาลขายไว้แล้ว 

   (4) ไม้แปรรูปของผู้ รับอนุญาต (ตามความในหมวด 4 การควบคุมการแปรรูปไม้ 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484) และมีหนังสอืก ากับไม้แปรรูปของผู้ รับอนุญาต หรือใบเบิกทาง

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ก ากับไว้เป็นหลักฐาน 

   (5) ไม้ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร และมีใบเบิกทางตามมาตรา  38(3) ก ากับ 

(มาตรา 51 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 20) 

 1.3 ต้องอ านวยความสะดวกและตอบค าถามแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจการแปรรูปไม้และกิจการของผู้ รับอนุญาต ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ีหรือไม่ (มาตรา 53) 

 1.4 ต้องจัดให้คนงานหรือผู้ รับจ้างซ่ึงท าการตามที่ได้รับอนุญาต มีใบคู่มือแสดงฐานะเช่นน้ัน 

ตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 57) 

  1.5 เม่ือได้มีค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พักใช้ใบอนุญาตแล้ว ผู้ รับอนุญาตหมดสิทธิ

ตามใบอนุญาตน้ัน นับแต่วันทราบค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ จนกว่าจะครบก าหนดเวลาการพักใช้

ใบอนุญาต หรือจนกว่ารัฐมนตรีจะได้สั่งให้เพิกถอนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต (มาตรา 60) 

 1.6 รับทราบหนังสือแจ้งค าสั่ ง พัก ใ ช้ใบอนุญาตหรือค าสั่ ง เ พิกถอนใบอนุญาต                   

เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 61 ทวิ บัญญัติข้ึนโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 25) 



 1.7 อุทธรณ์ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งไม่อนุญาตตามค าขอของบุคคลใดตามความใน

พระราชบัญญัติน้ี  หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามความในมาตรา 59 ต่อรัฐมนตรีได้ภายในก าหนดสามสิบวัน

นับแต่วันทราบค าสั่ง (มาตรา 62) 

 2. ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบญัญติัป่าไม ้

พุทธศกัราช 2484 ว่าดว้ยการแปรรูปไมแ้ละมีไมแ้ปรรูป  

  2.1 ต้องท าบัญชีไม้แปรรูปแสดงการได้มาและการจ าหน่ายไม้ไป ตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้

ก าหนด  บัญชีน้ีให้รักษาไว้ ณ โรงค้าไม้แปรรูป เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้  และผู้ รับอนุญาต

ต้องลงรายการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงอยู่เสมอ (ข้อ 7) 

  2.2 เม่ือจ าหน่ายหรือน าไม้แปรรูปเคล่ือนที่ไปจากโรงค้าไม้แปรรูป ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป

ต้องออกหนังสอืก ากับไม้แปรรูป ตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้ก าหนด  มอบให้แก่ผู้ รับโอนหรือผู้น าเคล่ือนที่

ซ่ึงไม้น้ันทุกคราวไป  และให้ผู้ รับอนุญาตน้ันมีส าเนาหรือคู่ฉีกหนังสอืก ากับไม้แปรรูปน้ันไว้  ณ  โรงค้าไม้แปรรูป  

เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ (ข้อ 8) 

 3. ตามขอ้ก าหนดฉบบัที่ 18 (พ .ศ. 2532) ขอ้ก าหนดฉบบัที่ 19 (พ .ศ. 2539) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัป่าไม ้ พุทธศกัราช 2484 ว่าดว้ยการควบคุมการแปรรูปไม ้

  3.1 ต้องควบคุมดูแลการด าเนินกิจการของโรงค้าไม้แปรรูปให้ถูกต้องตามเงื่อนไข           

แห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ หากปรากฏว่ามีไม้ไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้           

อยู่ในบริเวณโรงค้าไม้แปรรูป ให้สั่งพักใช้ใบอนุญาตและเพิกถอน (ข้อ 6) 

  3.2 เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจโรงค้าไม้แปรรูป ได้มีค าสั่งให้หยุดขนหรือเคล่ือนย้ายไม้  

ให้กระท าหรือให้ละเว้นการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึง  ผู้ รับอนุญาต  ผู้ รับมอบอ านาจ  คนงาน  หรือผู้ รับจ้าง  

ต้องปฏิบัติตามค าสั่งน้ันทันที  หากไม่ปฏิบัติตามให้สั่งพักใ ช้ใบอนุญาตและงดต่ออายุใบอนุญาต   

มีก าหนดตั้งแต่หน่ึงปีถึงห้าปี  (ข้อ 7) 

  3.3 ต้องจัดท าบัญชีไม้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ของแต่ละวัน  

หากฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต (ข้อ 8) 

  3.4 ต้องออกหนังสอืก ากับไม้แปรรูปให้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกคร้ังที่มีการน าไม้แปรรูป

ออกจากโรงค้าไม้แปรรูป หากฝ่าฝืนให้สั่งพักใช้ใบอนุญาตและงดต่ออายุใบอนุญาต มีก าหนดตั้งแต่หน่ึงปี

ถึงห้าปี  (ข้อ 9) 

  3.5 ต้องเกบ็รักษาบัญชีไม้และหลักฐานก ากับไม้ที่น าเข้าและจ าหน่ายออกไว้  ณ  สถานที่

ที่ได้รับอนุญาต และต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่จ าหน่ายไม้หมดจ านวนตามหลักฐาน

ควบคุมไม้แต่ละฉบับ หากฝ่าฝืนให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต และงดต่ออายุใบอนุญาต  มีก าหนดตั้งแต่หน่ึงปี

ถึงสองปี (ข้อ 10) 

  3.6 ต้องอยู่ดูแลกิจการโรงค้าไม้แปรรูปด้วยตนเอง หากไม่อาจอยู่ดูแลกิจการด้วยตนเองได้  

ต้องจัดให้มีตัวแทนเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้ก าหนด  เพ่ืออ านวยความสะดวก

และตอบค าถามแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

   การตั้งตัวแทนตามวรรคหน่ึง ต้องปิดหนังสอืการตั้งตัวแทนไว้ ณ ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย

ในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต  และต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตทราบภายใน 7 วัน นับแต่

วันตั้งตัวแทน หากฝ่าฝืนให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต (ข้อ 14) 



 4. ตามประกาศกรมป่าไม ้ เรื่อง ก าหนดแบบบญัชีประจ าโรงงานแปรรูปไมแ้ละโรงคา้ไม้

แปรรูปตามพระราชบญัญติัป่าไม ้ ลงวนัที่ 14 ตุลาคม 2523 

  กรมป่าไม้ได้ก าหนดแบบบัญชีประจ าโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าไม้แปรรูปให้ผู้ รับอนุญาต

ปฏิบัติตามแบบบัญชีท้ายประกาศน้ี  เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม และสะดวกแก่การปฏิบัติ 

 5. ประกาศกรมป่าไม ้เรือ่ง การใหผู้ร้บัอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมห้รือโรงคา้ไมแ้ปรรูป             

ออกหนงัสือก ากบัไมแ้ปรรูป ลงวนัที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2546 และประกาศกรมป่าไม ้เรื่อง การให้ผูร้บัอนุญาต

ตั้งโรงงานแปรรูปไมห้รือโรงค้าไมแ้ปรรูป  ออกหนงัสือก าก ับไมแ้ปรรูป (ฉบบัที่ 2) ลงวันที่ 17 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2547 

  5.1 ให้ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือก ากับไม้แปรรูป  ตามแบบแนบท้าย

ประกาศน้ี เพ่ือให้บุคคลน าไม้แปรรูปเคล่ือนที่จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตได้ และหนังสือก ากับไม้แปรรูปน้ี   

ให้ถือเสมือนหน่ึงเป็นใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 39 โดยให้มีอายุการใช้ได้ไม่เกิน 24 ช่ัวโมง  

นับตั้งแต่วันและเวลาที่ออกหนังสอืก ากับไม้แปรรูปเป็นต้นไป (ข้อ 2) 

  5.2 หนังสอืก ากับไม้แปรรูปตามข้อ 5.1 ใช้ได้เฉพาะในเขตท้องที่จังหวัดที่ได้รับอนุญาต

ตั้งโรงค้าไม้แปรรูปของตนเองเท่าน้ัน เว้นแต่ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปซ่ึงได้รับอนุญาตตั้งภายใน

เขตท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี 

กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ   

ให้ใช้ภายในเขตท้องที่ทั้ง 10 จังหวัด น้ันได้ (ข้อ 3) 

  5.3 หนังสอืก ากับไม้แปรรูปดังกล่าวในข้อ 5.1 และข้อ 5.2 ให้จัดพิมพ์เป็นเล่ม จ านวน

เล่มละ  50 ฉบับ แต่ละฉบับมีสามตอน ตอนปลายใช้ก ากับไม้แปรรูปที่น าเคล่ือนที่หรือขนย้ายไป ตอนกลาง

ให้รวบรวมสง่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป หรือผู้ รับมอบอ านาจแล้วแต่กรณี 

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปทุกๆ เดือน สว่นตอนต้นข้ัวให้ผู้ รับอนุญาตเก็บไว้ในที่ปลอดภัยในบริเวณ

โรงค้าไม้แปรรูปของผู้ รับอนุญาตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เม่ือพ้นก าหนดแล้ว จะท าลายเสยีกไ็ด้ (ข้อ 4) 

  5.4 หนังสอืก ากับไม้แปรรูปแต่ละเล่ม  จะใช้ได้ต่อเม่ือผู้ รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป            

ได้น าไปให้จังหวัดท้องที่ หรือสว่นอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต  แล้วแต่กรณี  ประทบัตราประจ าต่อ  

ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายกรมป่าไม้ทุกฉบับ  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตราประจ าต่อซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายกรมป่าไม้

ที่หน้าปกหนังสอืก ากับไม้แปรรูปทุกเล่ม  ทั้งให้ระบุเล่มที่ของหนังสือก ากับไม้แปรรูปเล่มน้ัน และฉบับที่ 

วัน เดือน ปี ของใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ พร้อมกับระบุข้อความว่า “ให้ใช้ได้” แล้วให้ผู้อนุญาต

หรือผู้ รับมอบลงลายมือช่ือต าแหน่งไว้เป็นหลักฐานที่หน้าปกด้วย 

   ส าหรับหนังสอืก ากับไม้แปรรูปตอนปลายทุกฉบับ  ที่มอบให้ผู้น าเคล่ือนที่ใช้ก ากับ

ไม้แปรรูป  ให้จังหวัดประทบัตราแสดงเงื่อนไขการอนุญาตให้น าเคล่ือนที่  ดังน้ี 

   5.4.1 ในเขตท้องที่ 10 จังหวัด ตามข้อ 5.2 ให้ก าหนดแบบตราอนุญาตให้น าเคล่ือนที่ได้

โดยไม่ต้องแจ้งผ่านด่านป่าไม้ และให้น าผ่านด่านป่าไม้ได้ทุกเวลาภายในอายุหนังสือก ากับไม้แปรรูป            

หากน าไม้แปรรูปเคล่ือนที่ออกนอกเขต 10 จังหวัด ต้องขอรับใบเบิกทางจากพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่

หรือด่านป่าไม้แห่งแรกที่ตั้งอยู่ในเส้นทางที่จะน าไม้ออกนอกเขต 10 จังหวัดน้ันเสยีก่อน 

 



   5.4.2 จังหวัดอื่นๆ นอกจาก 10 จังหวัด ตามข้อ 5.4.1 ให้ก าหนดแบบตราอนุญาต

ให้น าเคล่ือนที่ได้ทุกเวลาภายในอายุหนังสือก ากับไม้แปรรูป และน าผ่านด่านป่าไม้ในเขตจังหวัดน้ันได้            

(เว้นด่านป่าไม้ประเภทที่ 1) หากน าเคล่ือนที่ออกนอกเขตจังหวัดน้ัน ต้องขอรับใบเบิกทางจากพนักงานเจ้าหน้าที่

แห่งท้องที่หรือด่านป่าไม้ในเขตท้องที่จังหวัดน้ันเสยีก่อน (ข้อ 5) 

  5.5 การกรอกข้อความในแบบฟอร์มหนังสือก ากับไม้แปรรูปตามข้อ 5.3 ให้พับตอนปลาย

ด้านหน้าแบบหนังสอืก ากับไม้แปรรูปอยู่ด้านบน ให้แบบหนังสอืก ากับไม้แปรรูปทั้ง 3 ตอนตรงกัน แล้วให้

เขียนคร้ังเดียวโดยใช้กระดาษคาร์บอนสอดแทรกให้ข้อความตรงกันทั้ง 3 ตอน แล้วกลับด้านหลังเขียนรายการ

ไม้แปรรูป โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเขียนรายการด้านหน้า 

   ส าหรับผู้ รับอนุญาตที่ประสงค์จะพิมพ์รายการไม้แปรรูปแทนการเขียน  ก็ให้ท าได้

โดยพิมพ์รายการไม้แปรรูปให้ข้อความตรงกันทั้ง 3 ฉบับ แล้วแนบกับหนังสอืก ากับไม้แปรรูปให้ครบทั้ง 3 ตอน 

ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 โดยให้ใช้แบบรายการ ไม้แปรรูปตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี (ข้อ 6 แก้ไขโดย

ประกาศกรมป่าไม้ เร่ือง การให้ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป ออกหนังสือก ากับ 

ไม้แปรรูป (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547) 

 6. การต่ออายุใบอนุญาต 

  6.1 การขออนุญาตให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

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

และมีไม้แปรรูป  

   6.1.2 บัญชีสถิติแสดงการด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ตามแบบท้ายระเบียบน้ี 

   6.1.3 สมุดบัญชีไม้ที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผ่านมา 

   6.1.4 ใบอนุญาต ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ขออนุญาต 

   6.1.5 หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ รับมอบอ านาจ 

  6.2 ให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ   

   ในกรณียื่นค าขอล่าช้าคือ ภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ให้ช้ีแจงเหตุผล

ความจ าเป็นประกอบการพิจารณาด้วย และในปีต่อไปหากมาย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าอีก ให้งดต่ออายุ

ใบอนุญาต 

   ถ้าใบอนุญาตสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี จะไม่พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้ด าเนินการต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่25 (พ.ศ. 2519) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 

ว่าดว้ยการแปรรูปไมแ้ละมีไมแ้ปรรูป 

 

 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484  

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

พุทธศักราช 2484  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

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

พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป 

 ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะท าการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป หรือมีไม้แปรรูป

ไว้ในครอบครอง ให้ยื่นค าขอตามแบบค าขอ 1 ท้ายกฎกระทรวง ดังต่อไปน้ี 

  (1) ส าหรับท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมป่าไม้ 

  (2) ส าหรับท้องที่จังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอ

ที่ประสงค์จะขออนุญาตท าการน้ัน 

 ข้อ 3 เม่ือได้รับค าขอตามข้อ 2 แล้ว  ส าหรับในท้องที่กรุงเทพมหานคร  ให้อธิบดีกรมป่าไม้  

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ึงอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายเป็นผู้ พิจารณาสั่ง  ส าหรับท้องที่จังหวัดอื่น   

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน้ัน ๆ เป็นผู้พิจารณาสั่ง  เว้นแต่กรณีการขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้

เคร่ืองจักร  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสง่เร่ืองราวค าขอและความเห็นไปยังอธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้ พิจารณาสั่ง 

 ข้อ 4 ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร  ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้

โดยใช้แรงคน  ใบอนุญาตท าการแปรรูปไม้เพ่ือการค้า  ใบอนุญาตท าการแปรรูปไม้มิใช่เพ่ือการค้า  

ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป  และใบอนุญาตมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง  ให้ใช้แบบอนุญาต 1 

แบบอนุญาต 2  แบบอนุญาต 3  แบบอนุญาต 4 แบบอนุญาต 5 และแบบอนุญาต 6 ท้ายกฎกระทรวงน้ี

แล้วแต่กรณี 

 ข้อ 5 ผู้ใดได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้  หรือได้รับอนุญาตให้ท าการแปรรูปไม้เพ่ือการค้า  

ถ้าผู้ น้ันท าการค้าไม้แปรรูปในบริเวณเดียวกันกับที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้  หรือในบริเวณเดียวกันกับที่ท าการแปรรูปไม้

เพ่ือการค้า  ไม่ต้องมีใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปอีก 

 ข้อ  6 ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้  หรือผู้ รับอนุญาตท าการแปรรูปไม้เพ่ือการค้า   

ต้องท าบัญชีไม้ที่ยังมิได้แปรรูป ตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้ก าหนด บัญชีน้ีให้รักษาไว้ ณ โรงงานแปรรูปไม้  

หรือที่ท าการแปรรูปไม้ แล้วแต่กรณี  เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้  และผู้ รับอนุญาตต้องลงรายการ

ให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงอยู่เสมอ 

 ข้อ 7 ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้  ผู้ รับอนุญาตท าการแปรรูปไม้เพ่ือการค้า  หรือผู้ รับอนุญาต

ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ต้องท าบัญชีไม้แปรรูปแสดงการได้มาและการจ าหน่ายไม้ไป ตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้

ก าหนด  บัญชีน้ีให้รักษาไว้ ณ โรงงานแปรรูปไม้ที่ท าการแปรรูปไม้  หรือโรงค้าไม้แปรรูปแล้วแต่กรณี  

เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้  และผู้ รับอนุญาตต้องลงรายการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงอยู่เสมอ 



 ข้อ  8 เม่ือจ าหน่ายหรือน าไม้แปรรูปเคล่ือนที่ไปจากโรงงานแปรรูปไม้  หรือโรงค้าไม้แปรรูป  

ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือผู้ รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปต้องออกหนังสือก ากับไม้แปรรูป  

ตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้ก าหนด 

 มอบให้แก่ผู้ รับโอนหรือผู้น าเคล่ือนที่ซ่ึงไม้น้ันทุกคราวไป  และให้ผู้ รับอนุญาตน้ันมีส าเนา

หรือคู่ฉีกหนังสือก ากับไม้แปรรูปน้ันไว้  ณ  โรงงานแปรรูปไม้  หรือโรงค้าไม้แปรรูปแล้วแต่กรณี   

เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ 

 

 

ให้ไว้  ณ  วันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2519 

อ. จันทรสถิตย์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอ้ก าหนด 

ฉบบัที ่18 (พ.ศ. 2532) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 

ว่าดว้ยการควบคุมการแปรรูปไม ้

 

 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขข้อก าหนด ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ให้เ หมาะสมกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แก้ไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติป่าไม้  (ฉบับที่  5)  พุทธศักราช  2518  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ก าหนดให้ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้  ผู้ รับอนุญาตท าการแปรรูปไม้เพ่ือการค้า  และผู้ รับอนุญาต

ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1 ข้อก าหนดน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เป็นต้นไป 

 ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อก าหนดดังต่อไปน้ี 

  (1) ข้อก าหนด ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  

พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ 

  (2) ข้อก าหนด ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  

พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ 

  (3) ข้อก าหนด ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  

พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้เพ่ือประดิษฐกรรม 

 ข้อ 3 ผู้ รับอนุญาตที่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดน้ี  มีดังน้ี 

  (1) ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร  (โรงเล่ือยจักร) 

  (2) ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน  (โรงเล่ือยมือ) 

  (3) ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักรเพ่ือประดิษฐกรรม 

  (4) ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพ่ือประดิษฐกรรม 

  (5) ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

  (6) ผู้ รับอนุญาตท าการแปรรูปไม้เพ่ือการค้าโดยใช้เคร่ืองจักร 

  (7) ผู้ รับอนุญาตท าการแปรรูปไม้เพ่ือการค้าโดยใช้แรงคน 

  (8) ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป 

 

หมวด  1 

ผูร้บัอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใช้เครือ่งจักร  (โรงเลือ่ยจักร) 

 ข้อ 4 ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักรข้ึนใหม่   ต้องก่อสร้างโรงงาน

และติดตั้งเคร่ืองจักรให้ด าเนินการแปรรูปไม้ได้ภายในก าหนดสองปี  นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  เว้นแต่

จะมีเหตุสุดวิสัย  หรือมีเหตุจ าเป็นซ่ึงผู้ รับอนุญาตร้องขอเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่



ก่อนระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสดุลง  อธิบดีกรมป่าไม้จะอนุญาตให้ยืดเวลาต่อไปอีกได้ไม่เกินสองปี  หากไม่สามารถ

ด าเนินการแปรรูปไม้ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้สั่งพักใช้ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต 

  ความในวรรคหน่ึง  ให้ใช้บังคับแก่ผู้ รับอนุญาตให้ย้ายสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้

โดยใช้เคร่ืองจักร  หรือผู้ รับโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักรด้วย 

  ความในสองวรรคก่อน  มิให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ รับอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือขอเลิกด าเนินการ

ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ก่อนระยะเวลาตามวรรคหน่ึงสิ้นสดุลง 

 ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ รับอนุญาตขยายโรงงาน  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้ 

  การขยายโรงงาน  หมายถึง 

  (1) การเพ่ิมจ านวนโตะ๊เล่ือย เคร่ืองเล่ือย หรือเคร่ืองใช้ส าหรับแปรรูปไม้ 

  (2) การเปล่ียนแปลงโต๊ะเล่ือย เคร่ืองเล่ือย หรือเคร่ืองใช้ส าหรับแปรรูปไม้ให้มี

ขนาดเพ่ิมข้ึน  หรือ 

  (3) การเพ่ิม หรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรที่ใช้เป็นต้นก าลังส าหรับฉุดโต๊ะเล่ือย  

เคร่ืองเล่ือย  หรือเคร่ืองใช้ส าหรับแปรรูปไม้เพ่ือให้มีก าลังเพ่ิมข้ึน  โดยไม่แจ้งเป็นหนังสอืให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้ออกใบอนุญาตทราบภายในสบิห้าวันนับแต่วันเพ่ิมหรือเปล่ียนแปลง 

   หากฝ่าฝืนให้สั่งพักใช้ใบอนุญาตและงดต่ออายุใบอนุญาต มีก าหนดตั้งแต่

หน่ึงปีถึงห้าปี 

 ข้อ 6 ผู้ รับอนุญาตต้องควบคุมดูแลการด าเนินกิจการของโรงงานแปรรูปไม้ให้ถูกต้อง

ตามเงื่อนไขแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  หากปรากฏว่ามีไม้ไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วย

การป่าไม้อยู่ในบริเวณโรงงาน  ให้สั่งพักใช้ใบอนุญาตและเพิกถอน 

 ข้อ 7 เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจโรงงานแปรรูปไม้  ได้มีค าสั่งให้หยุดท าการแปรรูปไม้   

ให้หยุดขนหรือเคล่ือนย้ายไม้  ให้กระท าหรือให้ละเว้นการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึง  ผู้ รับอนุญาต  ผู้ รับมอบอ านาจ  

คนงาน  หรือผู้ รับจ้าง  ต้องปฏิบัติตามค าสั่งน้ันทนัที  หากไม่ปฏิบัติตามให้สั่งพักใช้ใบอนุญาตและงดต่ออายุ

ใบอนุญาต มีก าหนดตั้งแต่หน่ึงปีถึงห้าปี 

 ข้อ 8 ผู้ รับอนุญาตต้องจัดท าบัญชีไม้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ของแต่ละวัน  หากฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต 

 ข้อ 9 ผู้ รับอนุญาตต้องออกหนังสือก ากับไม้แปรรูปให้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกคร้ัง

ที่มีการน าไม้แปรรูปออกจากโรงงาน  หากฝ่าฝืนให้สั่งพักใช้ใบอนุญาตและงดต่ออายุใบอนุญาต  มีก าหนด

ตั้งแต่หน่ึงปีถึงห้าปี 

 ข้อ 10 ผู้ รับอนุญาตต้องเกบ็รักษาบัญชีไม้และหลักฐานก ากับไม้ที่น าเข้าและจ าหน่ายออกไว้  

ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาต  และต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่จ าหน่ายไม้หมดจ านวน

ตามหลักฐานควบคุมไม้แต่ละฉบับ  หากฝ่าฝืนให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต  และงดต่ออายุใบอนุญาต  มีก าหนด

ตั้งแต่หน่ึงปีถึงสองปี 

 ข้อ 11 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ข้อ 5  ข้อ 6  ข้อ 7  ข้อ 8  ข้อ 9  

ข้อ 10  ข้อ 13  ข้อ 16  ข้อ 18  ข้อ 19  หรือข้อ 20  ไม่ว่าผู้ รับอนุญาตจะอยู่ในโรงงานหรือไม่ก็ตาม  

ผู้ รับอนุญาตจะอ้างว่าเป็นการกระท าของคนงานหรือบุคคลอื่นไม่ได้  และไม่เป็นเหตุบรรเทาความผิดแต่อย่างใด 

 ข้อ 12 ผู้ รับอนุญาตต้องจัดท าหลักเขตแสดงอาณาเขตบริเวณโรงงานตามที่ระบุในใบอนุญาต  

เว้นแต่บริเวณโรงงานมีร้ัวล้อมหรือมีฝาผนังกั้น 



  ผู้ รับอนุญาตต้องจัดท าแผนผังแสดงรายละเอียดรายการเคร่ืองจักรต้นก าลัง  โต๊ะเล่ือย  

เคร่ืองเล่ือย  หรือเคร่ืองใช้ส าหรับแปรรูปไม้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน  พร้อมทั้งลงนาม

เป็นหลักฐาน  แผนผังน้ีให้แสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในโรงงานที่ได้รับอนุญาตน้ัน 

  ผู้ รับอนุญาตต้องเปิดประตูทางเข้าออกโรงงานไว้ตลอดเวลาที่ท าการแปรรูปไม้ 

  หากฝ่าฝืนวรรคหน่ึง  หรือวรรคสอง  ให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต 

  หากฝ่าฝืนวรรคสาม  ให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต  และงดต่ออายุใบอนุญาต  มีก าหนดตั้งแต่

หน่ึงปีถึงสามปี 

 ข้อ 13 ถ้าผู้ รับอนุญาตมีสถานที่รวมหมอนไม้ซ่ึงตนเป็นผู้ รับอนุญาตท าออกเอง  หรือรับโอน

มาจากผู้อื่นไว้นอกบริเวณอาณาเขตโรงงานตามข้อ  12  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้ออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่น้ันเป็นที่รวมหมอนไม้ก่อน 

  ผู้ รับอนุญาตต้องจัดท าหลักเขตและแผ่นป้ายแสดงช่ือผู้ รับอนุญาต  ณ  สถานที่

รวมหมอนไม้ดังกล่าว 

  ผู้ รับอนุญาตต้องรับผิดชอบดูแลมิให้มีไม้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ว่าด้วยการป่ าไม้  

อยู่ในเขตที่รวมหมอนไม้ดังกล่าว 

  หากฝ่าฝืนวรรคหน่ึง  หรือวรรคสอง  ให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต 

  หากฝ่าฝืนวรรคสาม  ให้สั่งพักใช้ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต 

 ข้อ 14 ผู้ รับอนุญาตต้องอยู่ดูแลกิจการแปรรูปไม้ด้วยตนเอง  หากไม่อาจอยู่ดูแลกิจการ

ด้วยตนเองได้  ต้องจัดให้มีตัวแทนเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้ก าหนด  เพ่ืออ านวย

ความสะดวกและตอบค าถามแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

  การตั้งตัวแทนตามวรรคหน่ึง  ต้องปิดหนังสือการตั้งตัวแทนไว้  ณ  ที่เปิดเผยและ

เห็นได้ง่ายในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต  และต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตทราบภายใน  7  

วัน  นับแต่วันตั้งตัวแทน 

  หากฝ่าฝืนให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต 

 ข้อ 15 ถ้าผู้ รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  8  ข้อ  10  ข้อ  12  วรรคหน่ึง  หรือ

วรรคสอง  ข้อ  13  วรรคหน่ึง  หรือวรรคสอง  หรือข้อ  14  แห่งข้อก าหนดน้ี  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้

ออกใบอนุญาตสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ รับอนุญาตปฏิบัติหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  แต่

ต้องไม่เกินสบิห้าวันและไม่น้อยกว่าเจด็วัน  นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าได้ทราบค าสั่ง 

 

หมวด  2 

ผูร้บัอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชแ้รงคน  (โรงเลือ่ยมือ) 

 ข้อ 16 ห้ามมิให้ผู้ รับอนุญาตติดตั้ง หรือใช้เคร่ืองจักรกลใด ๆ  ท าการแปรรูปไม้ หากฝ่าฝืน

ให้สั่งพักใช้ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต 

 ข้อ 17 ผู้ รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ  6  ข้อ  7  ข้อ  8  ข้อ  9  ข้อ  10  

ข้อ   11  ข้อ  12  ข้อ  13  ข้อ  14  และข้อ  15  แห่งข้อก าหนดน้ีโดยอนุโลม 

 

 

 



หมวด  3 

ผูร้บัอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใช้เครือ่งจักรเพือ่ประดิษฐกรรม 

 ข้อ 18 ห้ามมิให้ผู้ รับอนุญาตขยายโรงงาน  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้   

  การขยายโรงงาน  หมายถึง 

  (1) การเพ่ิมจ านวนโตะ๊เล่ือย เคร่ืองเล่ือย หรือเคร่ืองใช้ส าหรับแปรรูปไม้ 

  (2) การเปล่ียนแปลงโตะ๊เล่ือย เคร่ืองเล่ือย หรือเคร่ืองใช้ส าหรับแปรรูปไม้ให้มีขนาด

เพ่ิมข้ึนหรือ 

  (3) การเพ่ิมหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรที่ใช้เป็นต้นก าลังหรือฉุดโต๊ะเล่ือย เคร่ืองเล่ือย  

หรือเคร่ืองใช้ส าหรับแปรรูปไม้เพ่ือให้มีก าลังเพ่ิมข้ึน 

   หากฝ่าฝืนให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต และงดต่ออายุใบอนุญาต มีก าหนดตั้งแต่

หน่ึงปีถึงสามปี 

 ข้อ 19 ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้เพ่ือผลิตสิ่งส าเร็จรูป  จะจ าหน่าย  จ่าย  โอน  หรือ

น าออกจากโรงงานได้เฉพาะสิ่งที่ส  าเร็จรูปตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือในหลักฐานการอนุญาตเท่าน้ัน  

ห้ามมิให้จ าหน่าย จ่าย โอน หรือน าไม้แปรรูปออกจากโรงงาน  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

  ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ไสกบ  เซาะร่อง  รางล้ิน  ซอยไม้

หรือกระท าด้วยประการอื่น ๆ  ในท านองเดียวกันน้ี  จะจ าหน่าย  จ่าย  โอน  หรือน าออกจากโรงงานได้

เฉพาะไม้ที่ได้ผ่านกรรมวิธีตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือในหลักฐานการอนุญาตเท่าน้ัน  ห้ามมิให้จ าหน่าย  

จ่าย  โอน  หรือน าไม้แปรรูปที่ยังมิได้ผ่านกรรมวิธีตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  หรือในหลักฐานการอนุญาต

ออกจากโรงงาน  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

  หากฝ่าฝืนให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต  และงดต่ออายุใบอนุญาต มีก าหนดตั้งแต่หน่ึงปีถึงสามปี 

 ข้อ 20 ห้ามมิให้ผู้ รับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์จ าพวก  ถ้วย  โถ  โอ  ชาม  ขัน  พาน  จาน  

ถาด  สลัดโบล์ว  กระติก  ครก  หม้อ  อ่าง  ถ้วยแก้ว  เขียง  หรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่น  

ซ่ึงท าจากไม้หวงห้ามที่เป็นไม้สัก  พยุง  ชิงชัน  ประดู่  มะค่าโมง  ขะเจ๊าะ  มะเกลือ  หรือชนิดไม้

ที่รัฐมนตรีก าหนดเพ่ิมเติมตามมาตรา 53 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช  2484  ไม่ว่าจะเป็น

ไม้ช้ินเดียวหรือหลายช้ินที่ไม่ได้อัดหรือประสานจากไม้ช้ินเลก็หลายช้ินรวมเป็นไม้ช้ินเดียว 

  หากฝ่าฝืนให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต และงดต่ออายุใบอนุญาต มีก าหนดตั้งแต่หน่ึงปีถึงห้าปี 

 ข้อ 21 ผู้ รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ  6  ข้อ  7  ข้อ  8  ข้อ  9  ข้อ  10  

ข้อ  11  ข้อ  12  ข้อ  13  ข้อ  14 และข้อ  15  แห่งข้อก าหนดน้ีโดยอนุโลม 

 

หมวด  4 

ผูร้บัอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใช้เครือ่งจักรลกัษณะอุตสาหกรรมต่อเนือ่ง 

 ข้อ 22 ผู้ รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ  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  แห่งข้อก าหนดน้ีโดยอนุโลม 

 

 

 

 



หมวด  5 

ผูร้บัอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชแ้รงคนเพื่อประดิษฐกรรม 

 ข้อ 23 ผู้ รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ  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  แห่งข้อก าหนดน้ีโดยอนุโลม 

 

หมวด  6 

ผูร้บัอนุญาตท าการแปรรูปไมเ้พือ่การคา้โดยใช้เครือ่งจักร 

 ข้อ 24 ผู้ รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ  5   ข้อ  6  ข้อ  7  ข้อ  8  ข้อ  9  

ข้อ  10  ข้อ  11  ข้อ  12  ข้อ  13  ข้อ  14 และข้อ  15  แห่งข้อก าหนดน้ีโดยอนุโลม      

     

หมวด  7 

ผูร้บัอนุญาตท าการแปรรูปไมเ้พือ่การคา้โดยใชแ้รงคน 

 ข้อ 25 ผู้ รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ  6  ข้อ  7  ข้อ  8  ข้อ  9  ข้อ  10  

ข้อ  11  ข้อ  12  ข้อ  13  ข้อ  14 ข้อ  15  และข้อ  16  แห่งข้อก าหนดน้ีโดยอนุโลม  

 

หมวด  8 

ผูร้บัอนุญาตตั้งโรงคา้ไมแ้ปรรูป 

 ข้อ 26 ผู้ รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ  6  ข้อ  7  ข้อ  8  ข้อ  9  ข้อ  10  

ข้อ  14  และข้อ 15  แห่งข้อก าหนดน้ีโดยอนุโลม 

 

 

ให้ไว้  ณ  วันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2532 

  (ลงนาม)                       สน่ัน  ขจรประศาสน์ 

(พลตรี  สน่ัน  ขจรประศาสน์) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(ราชกิจจาฯ  เล่ม  107  ตอนที ่ 1  วันที ่ 1  มกราคม  2533) 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ส าเนา) 
 

ขอ้ก าหนด 

ฉบบัที ่19 (พ.ศ. 2539) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัป่าไม ้ พุทธศกัราช  2484 

ว่าดว้ยการควบคุมการแปรรูปไม ้

 

 

 โดยที่ข้อก าหนดว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้  ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  

พุทธศักราช  2484  ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะน้ี  มีบางข้อไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  58  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484  ซ่ึง

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้  (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2518  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  ออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1 ข้อก าหนดน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 15 แห่งข้อก าหนด 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  

แห่งข้อก าหนดฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

  “ข้อ 17 ผู้ รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ  6  ข้อ  7  ข้อ  8  ข้อ  9  

ข้อ  10  ข้อ  11  ข้อ  12  ข้อ  13  และข้อ  14  แห่งข้อก าหนดน้ีโดยอนุโลม” 

   “ข้อ 21 ผู้ รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ  6  ข้อ  7  ข้อ  8  ข้อ  9  

ข้อ  10  ข้อ  11  ข้อ  12  ข้อ  13  และข้อ  14  แห่งข้อก าหนดน้ีโดยอนุโลม” 

  “ข้อ 22 ผู้ รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ  6  ข้อ  7  ข้อ  8  ข้อ  9  

ข้อ  10  ข้อ  11  ข้อ  12  ข้อ  13  ข้อ  14  ข้อ  18  ข้อ  19  และข้อ  20  แห่งข้อก าหนดน้ีโดยอนุโลม” 

  “ข้อ 23 ผู้ รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ  6  ข้อ  7  ข้อ  8  ข้อ  9  

ข้อ  10  ข้อ  11  ข้อ  12  ข้อ  13  ข้อ  14  ข้อ  16  ข้อ  19  และข้อ  20  แห่งข้อก าหนดน้ีโดยอนุโลม” 

  “ข้อ 24 ผู้ รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ  5  ข้อ  6  ข้อ  7  ข้อ  8  

ข้อ  9  ข้อ  10  ข้อ  11  ข้อ  12  ข้อ  13  และข้อ  14  แห่งข้อก าหนดน้ีโดยอนุโลม” 

  “ข้อ 25 ผู้ รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ  6  ข้อ  7  ข้อ  8  ข้อ  9  

ข้อ  10  ข้อ  11  ข้อ  12  ข้อ  13  ข้อ  14  และข้อ  16  แห่งข้อก าหนดน้ีโดยอนุโลม” 

 

 

 

 



 
  “ข้อ 26 ผู้ รับอนุญาตต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามข้อ  6  ข้อ  7  ข้อ  8  ข้อ  9  

ข้อ  10  และข้อ  14  แห่งข้อก าหนดน้ีโดยอนุโลม” 

 

 

ให้ไว้ ณ วันที่  11  กันยายน  พ.ศ.  2539 

         (ลงนาม)                  สวุิทย์  คุณกิตติ 

(นายสวุิทย์  คุณกิตติ) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศกรมป่าไม ้

เรือ่ง  มอบหมายใหพ้นกังานเจา้หนา้ที ่

พิจารณาส ัง่เรือ่งขอท าการแปรรูปไมเ้พื่อการคา้ 

หรือตั้งโรงงานแปรรูปไม ้ หรือตั้งโรงคา้ไมแ้ปรรูป 

 

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเร่ือง การมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาสั่งเ ร่ือง

ขอท าการแปรรูปไม้เพ่ือการค้า  หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป  หรือตั้งโรงงานแปรรูปไม้เสียใหม่ให้เป็น

การเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 อาศัยความตามข้อ  3  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  25  (พ.ศ. 2519)  ออกตามความใน

พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484  ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป  ลงวันที่  24  พฤศจิกายน  2519  

อธิบดีกรมป่าไม้ออกประกาศเป็นค าสั่งทั่วไปเกี่ยวกับเร่ือง มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาสั่งเร่ือง

การขอท าการแปรรูปไม้เพ่ือการค้า  หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป  หรือตั้งโรงงานแปรรูปไม้  ไว้ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมป่าไม้  เร่ือง  มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาสั่งเร่ือง

การขอท าการแปรรูปไม้เพ่ือการค้าหรือตั้งโรงงานแปรรูปไม้  หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป  ลงวันที่  3  มิถุนายน  2502  

เว้นแต่การพิจารณาสั่งอนุญาตให้ท าการแปรรูปไม้  ตั้งโรงงานแปรรูปไม้  ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป  หรือมีไม้แปรรูป

ไว้ในครอบครองซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาสั่งอนุญาตไปแล้ว  ตั้งแต่วันที่  14  ธันวาคม  2519  

ซ่ึงเป็นวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  25  (พ.ศ. 2519)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มีผลบังคับใช้เป็นต้นมา  

และก่อนประกาศกรมป่าไม้ฉบับน้ีใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการโดยชอบตามพระราชบัญญัติป่าไม้  

ซ่ึงใช้บังคับในขณะน้ัน 

 ข้อ  2 เม่ือได้รับค าขอตั้งโรงค้าไม้แปรรูป  หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป  

ให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอแห่งท้องที่น้ัน ๆ  แล้วแต่กรณี  สอบสวนพิจารณา  

แล้วเสนอเร่ืองและความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่ง  เม่ือได้รับอนุมัติจากผู้ ว่าราชการจังหวัดแล้ว  

จึงให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอน้ันด าเนินการออกใบอนุญาตได้ 

 ข้อ  3 เม่ือได้รับค าขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน  หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงาน

แปรรูปไม้โดยใช้แรงคน  ให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้ เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอแห่งท้องที่น้ัน ๆ  

แล้วแต่กรณี  สอบสวนพิจารณาแล้วเสนอเร่ืองและความเห็นไปยังผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ พิจารณาสั่ง  

เม่ือได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด  จึงให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอน้ัน

ด าเนินการออกใบอนุญาตได้ 

 ข้อ  4 เม่ือได้รับค าขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้  โดยใช้ก าลังเคร่ืองจักรกล  (เคร่ืองจักรไอน ้า  

เคร่ืองยนต์  หรือเคร่ืองมอเตอร์ไฟฟ้า)  ไม่ว่าจะมีปริมาณแรงม้าเท่าใด  ให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ

ผู้ เป็นหัวหน้าประจ ากิ่ งอ าเภอแห่งท้องที่ น้ัน ๆ  แล้วแต่กรณี  สอบสวนพิจารณาแล้วเสนอเร่ืองและ

ความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมป่าไม้  เม่ือได้รับอนุมัติจาก

กรมป่าไม้แล้ว  จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการออกใบอนุญาตได้ 

 



 ข้อ  5 เม่ือได้รับค าขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้  โดยใช้ก าลังเคร่ืองจักรกล  

(เคร่ืองจักรไอน า้  เคร่ืองยนต์  หรือเคร่ืองมอเตอร์ไฟฟ้า)  ให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้ เป็นหัวหน้าประจ า

กิ่งอ าเภอแห่งท้องที่น้ัน ๆ  แล้วแต่กรณี  สอบสวนพิจารณาแล้วเสนอเร่ืองและความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  

เป็นผู้พิจารณาสั่ง 

 ข้อ  6 เม่ือได้รับค าขอท าการแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพ่ือการค้าช่ัวคราว  ให้นายอ าเภอหรือ

ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอแห่งท้องที่น้ัน ๆ  แล้วแต่กรณี  สอบสวนพิจารณาแล้วเสนอเร่ือง

และความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นผู้ พิจารณาสั่ง  เม่ือได้รับอนุมัติจากผู้ ว่าราชการจังหวัดแล้ว   

จึงให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอน้ันด าเนินการออกใบอนุญาตได้ 

 ข้อ  7 เม่ือได้รับค าขอท าการแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักรกล  (เคร่ืองจักรไอน ้า  เคร่ืองยนต์  

หรือเคร่ืองมอเตอร์ไฟฟ้า)  ช่ัวคราว  ให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้ เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอแห่งท้องที่

น้ันแล้วแต่กรณี  สอบสวนพิจารณาแล้วเสนอเร่ืองและความเห็นไปยังผู้ ว่าราชการจังหวัด  เพ่ือพิจารณา

และเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมป่าไม้  เม่ือได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้แล้ว  จึงให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด

ด าเนินการออกใบอนุญาตได้ 

 ข้อ  8 การขอท าการแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนหรือเคร่ืองจักรกลตามความในข้อ  6  และ  7  

ถือว่าเป็นการขอท าการแปรรูปไม้ช่ัวคราว  เม่ือใบอนุญาตสิ้นอายุแล้วไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาตอีก 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  13  กุมภาพันธ์  2522 

                   (ลงนาม)     ถนอม  เปรมรัศมี 

(นายถนอม  เปรมรัศมี) 

อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

(ราชกิจจาฯ เล่ม 96 ตอนที่ 25 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2522) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศกรมป่าไม ้

เรือ่ง  ก าหนดแบบบญัชีประจ าโรงงานแปรรูปไม  ้

และโรงคา้ไมแ้ปรรูป 

ตามพระราชบญัญติัป่าไม ้

 

 

 ด้วยกรมป่าไม้ได้พิจารณาเห็นสมควรแก้ไขแบบบัญชีประจ าโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าไม้แปรรูป

เสยีใหม่  เน่ืองจากแบบบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ก าหนดขึ้ นใช้เป็นเวลานานแล้ว  ไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์

ปัจจุบัน  และมักจะมีปัญหายุ่งยากในการปฏิบัติทั้งผู้ รับอนุญาตและเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ  เน่ืองจากมีแบบบัญชี

หลายแบบ  และมีข้ันตอนการลงบัญชียุ่งยากสลับซับซ้อน  จึงได้พิจารณาก าหนดแบบบัญชีข้ึนใหม่  เพ่ือให้

เกิดความเหมาะสม  และสะดวกแก่การปฏิบัติ 

 อาศัยอ านาจตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  25  (พ.ศ. 2519)  ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  

พุทธศักราช  2484  ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป  ข้อ  6  และข้อ  7  อธิบดีก รมป่าไม้จึงก าหนด

แบบบัญชีประจ าโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าไม้แปรรูปให้ผู้ รับอนุญาตปฏิบัติตามแบบบัญชีท้ายประกาศน้ี  

บรรดาแบบบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้ใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่  31  ธันวาคม  2523  และให้เร่ิมใช้แบบบัญชี

ที่ก าหนดขึ้นตามประกาศน้ี  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2524  เป็นต้นไป 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  14  ตุลาคม  2523 

(ลงนาม)         ถนอม เปรมรัศมี 

   (นายถนอม เปรมรัศมี) 

   อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

(ราชกิจจาฯ เล่ม 97 ตอนที่ 202 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2523) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าแนะน า 

การท าบญัชีไมแ้ปรรูปประจ าโรงงานแปรรูปไม ้ หรือโรงคา้ไมแ้ปรรูป 

 

 1. ล าดบัที่ หมายถึง  เลขล าดับที่ทั่วไปในการรับ  ให้ลงตามล าดับที่ตั้งแต่  1  ไปจนถึงสิ้นเดือน  

เม่ือข้ึนเดือนใหม่ให้เร่ิมเลขล าดับใหม่ 

 2. วนั เดือน ปี หมายถึง  วัน เดือน ปี  ที่ได้รับไม้แปรรูปเข้าโรงงานแปรรูปไม้ หรือโรงค้าไม้แปรรูป  

หรือวันที่ได้รับไม้แปรรูปจากไม้ทอ่นที่ท าการแปรรูปได้ 

 3. ไมแ้ปรรูปที่รบั ให้ระบุชนิดไม้ที่น าเข้า  พร้อมทั้งจ านวนและปริมาตรไม้  ตลอดจนหลักฐานการได้มา

ก็ให้ระบุช่ือผู้ออกหลักฐาน ฉบับที่ เล่มที่ วัน เดือน ปี ที่ออกหลักฐานตามความเป็นจริง  

กรณีที่เป็นไม้แปรรูปรับจากการแปรรูปจากไม้ทอ่นของโรงงานแปรรูปไม้ของผู้ รับอนุญาต

ที่อยู่ในสถานที่เดียวกัน ให้ระบุในช่องผู้ออกหลักฐานว่า “รับจากการแปรรูป” แล้วให้

ระบุไว้ในช่องหมายเหตุ  (ช่องที่  4)  ว่าได้มาจากการแปรรูปไม้ท่อนตามบัญชีไม้ท่อน

เลขล าดับที่เทา่ใด  เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ 

 4. หมายเหตุ ถ้ามีสิ่งใดจะระบุเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับไม้แปรรูปให้ระบุไว้ในช่องน้ี 

 5. ล าดบัที่ หมายถึง  เลขล าดับที่ทั่วไปในการจ าหน่าย  ให้ลงตามล าดับที่ตั้งแต่  1  ไปจนถึงสิ้นเดือน  

เม่ือข้ึนเดือนใหม่ให้เร่ิมเลขล าดับใหม่ 

 6. วนั  เดือน  ปี หมายถึง  วัน  เดือน  ปี  ที่จ าหน่ายไม้แปรรูปออกจากโรงงานแปรรูปไม้  หรือโรงค้า

ไม้แปรรูป 

 7. ไมแ้ปรรูปที่จ าหน่าย ให้ระบุชนิดไม้ที่จ าหน่าย  พร้อมทั้งจ านวนและปริมาตรไม้ ตลอดจนหลักฐาน

การจ าหน่าย  หนังสอืก ากับไม้แปรรูป  ฉบับที่  เล่มที่  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกหนังสอื

ก ากับไม้แปรรูป 

 8. หมายเหตุ ถ้ามีสิ่งใดจะระบุเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจ าหน่ายไม้แปรรูป  ให้ระบุไว้ในช่องน้ี 

  

  ขอ้ปฏิบติั 

1. ส าหรบัโรงงานแปรรูปไม ้ ให้ลงรายการรับหรือจ าหน่ายเศษไม้  ข้ีเล่ือย  ไว้เป็นหลักฐานในช่อง

ชนิดไม้และปริมาตรไม้ 

2. เมื่อถึงส้ินเดือน  ให้ขีดเส้นยาวตลอดหน้า  เป็นช่องรวมจ านวนไม้และปริมาตรไม้ที่รับเข้าและ

จ าหน่าย 

3. หลกัฐานการไดม้าและหลกัฐานการจ าหน่าย  ผู้ รับอนุญาตต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานประจ า

โรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป 

4. บญัชีประจ าโรงงานแปรรูปไม ้หรือโรงคา้ไมแ้ปรรูป  ผู้ รับอนุญาตต้องเก็บรักษาไว้   ณ   สถานที่

ที่ได้รับอนุญาตเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ และผู้ รับอนุญาตต้องลงรายการให้ครบถ้วน

ตามความเป็นจริงอยู่เสมอ 



บญัชีไมแ้ปรรูปประจ าโรงงานแปรรูปไมห้รือโรงคา้ไมแ้ปรรูป………..……ประจ าเดือน…………..………..พ.ศ. …………. 

 

1 

ล าดับ 

ที ่

2 

วัน 

เดือน 

ปี 

3 

ไม้แปรรูปทีร่ับ 
4 

หมายเหต ุ

5 

ล าดับ 

ที ่

6 

วัน 

เดือน 

ปี 

7 

ไม้แปรรูปทีจ่ าหน่าย 
8 

หมายเหต ุ
ชนิดไม้ จ านวน ปริมาตร 

หลักฐานการได้มา 

ชนิดไม้ จ านวน ปริมาตร 

หลักฐานการจ าหน่าย 

ผู้ออก 

หลักฐาน 
ฉบบัที่ เล่มที ่ วัน เดือน ปี ฉบบัที่ เล่มที ่ วัน เดือน ปี 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



ค าแนะน า 

การท าบญัชีแสดงสถิติไมท่้อนและไมแ้ปรรูปประจ าโรงงานแปรรูปไม  ้

หรือโรงคา้ไมแ้ปรรูป 

 

1. ล าดบัที่ หมายถึง  เลขล าดับไม้ทุกชนิด  ทั้งไม้ทอ่นและไม้แปรรูป 

2. ชนิดไม ้ ให้ระบุชนิดไม้ทุกชนิดที่น าเข้าหรือจ าหน่าย 

3. ยอดยกมาจากเดือนก่อน ให้แสดงยอดสถิติของเดือนที่แล้วมา  โดยลงยอดจ านวนและปริมาตร 

4. รบัในเดือนนี้  ให้แสดงยอด  จ านวน  และปริมาตรไม้ที่รับในเดือนน้ี 

5. จ าหน่ายในเดือนนี้  ให้แสดงยอด  จ านวน  และปริมาตรไม้ที่จ าหน่ายในเดือนน้ี 

6. ยอดยกไปเดือนหนา้ ให้แสดงยอดสถิติของไม้ที่คงเหลือ 

7. หมายเหตุ ถ้ามีข้อความสิ่งใดที่จะระบุเพ่ิมเติม  ให้ระบุไว้ในช่องน้ี 

 

 

 ขอ้ปฏิบติั 

1. เมือ่ถงึวนัส้ินเดือน  ให้ขีดเส้นยาวตลอดหน้า  เป็นช่องรวมจ านวนไม้  ปริมาตรไม้ที่คงเหลือยกมา

จากเดือนก่อน  รับในเดือนน้ี  จ าหน่ายในเดือนน้ี และยอดยกไปเดือนหน้า 

2. บญัชีประจ าโรงงาน  ผู้ รับอนุญาตต้องเกบ็รักษาไว้  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาต เพ่ือให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจดูได้  และผู้ รับอนุญาตต้องลงรายการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงอยู่เสมอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บญัชีแสดงสถติิไมท่้อนและไมแ้ปรรูปของโรงงานแปรรูปไมห้รือโรงคา้ไมแ้ปรรูป………..ประจ าเดือน…………พ.ศ. ……… 

 

1 

ล าดับ 

ที่ 

2 

ชนิด

ไม้ 

3 

ยอดยกมาจากเดือนก่อน 

4 

รับในเดือนน้ี 

5 

จ าหน่ายในเดือนน้ี 

6 

คงเหลือยกไปเดือนหน้า 
7 

หมาย 

เหตุ 
ไม้ทอ่น ไม้แปรรูป ไม้ทอ่น ไม้แปรรูป ไม้ทอ่น ไม้แปรรูป ไม้ทอ่น ไม้แปรรูป 

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

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



(ส าเนา) 

ประกาศกรมป่าไม ้

เรือ่ง  การใหผู้ร้บัอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมห้รือโรงคา้ไมแ้ปรรูป 

ออกหนงัสือก ากบัไมแ้ปรรูป 

 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  39  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484  

แก้ไขเพ่ิมเติม  โดยพระราชบัญญัติป่าไม้  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.2503  อธิบดีกรมป่าไม้จึงประกาศก าหนดให้

ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือผู้ รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือก ากับไม้แปรรูป  

เพ่ือให้บุคคลน าไม้แปรรูปเคล่ือนที่จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตไปยังสถานที่อีกแห่งหน่ึง  ดังต่อไปน้ี 

 1. ให้ยกเลิกประกาศกรมป่าไม้  เร่ือง  การให้ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป

ออกหนังสอืก ากับไม้แปรรูป  ฉบับลงวันที่  4  ธันวาคม  2529 

 2. ให้ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือก ากับไม้แปรรูป  

ตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี  เพ่ือให้บุคคลน าไม้แปรรูปเคล่ือนที่จากสถานที่ที่ไ ด้รับอนุญาตได้   

และหนังสอืก ากับไม้แปรรูปน้ี  ให้ถือเสมือนหน่ึงเป็นใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่  ตามมาตรา  39  

โดยให้มีอายุการใช้ได้ไม่เกิน  24  ช่ัวโมง  นับตั้งแต่วันและเวลาที่ออกหนังสอืก ากับไม้แปรรูปเป็นต้นไป 

 3. หนังสอืก ากับไม้แปรรูปตามข้อ  2  ใช้ได้เฉพาะในเขตท้องที่จังหวัดที่ได้รับอนุญาตตั้งโรงงาน

แปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปของตนเองเท่าน้ัน  เว้นแต่ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือผู้ รับอนุญาต

ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ซ่ึงได้รับอนุญาตตั้งภายในเขตท้องที่ จังหวัดสิงห์บุรี , จังหวัดอ่างทอง , จังหวัดปทุมธานี,  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , จังหวัดนนทบุรี , กรุงเทพมหานคร , จังหวัดสมุทรสาคร , จังหวัดสมุทรสงคราม, 

จังหวัดนครปฐม  และจังหวัดสมุทรปราการ  ให้ใช้ภายในเขตท้องที่ทั้ง  10  จังหวัด  น้ันได้ 

 4. หนังสอืก ากับไม้แปรรูปดังกล่าวในข้อ  2.  และข้อ  3.  ให้จัดพิมพ์เป็นเล่ม  จ านวนเล่มละ  

50  ฉบับ  แต่ละฉบับมีสามตอน  ตอนปลายใช้ก ากับไม้แปรรูปที่น าเคล่ือนที่หรือขนย้ายไป  ตอนกลางให้รวบรวม

สง่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป  หรือผู้ รับมอบอ านาจ

แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปทุกๆ เดือน ส่วนตอนต้นข้ัวให้ผู้ รับอนุญาตเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

ในบริเวณโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปของผู้ รับอนุญาตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  เม่ือพ้นก าหนดแล้ว 

จะท าลายเสยีกไ็ด้ 

 5. หนังสือก ากับไม้แปรรูปแต่ละเล่ม  จะใช้ได้ต่อเม่ือผู้ รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้   

หรือโรงค้าไม้แปรรูป  ได้น าไปให้จังหวัดท้องที่หรือฝ่ายอนุญาตอุตสาหกรรมไม้  กองการอนุญาต  แล้วแต่กรณี  

ประทบัตราประจ าต่อ ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายกรมป่าไม้ทุกฉบับ  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตราประจ าต่อ

ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายกรมป่าไม้ที่หน้าปกหนังสือก ากับไม้แปรรูปทุกเล่ม  ทั้งให้ระบุเล่มที่ของหนังสือก ากับ

ไม้แปรรูปเล่มน้ัน  และฉบับที่  วัน  เดือน  ปี  ของใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป  

พร้อมกับระบุข้อความว่า  “ให้ใช้ได้”  แล้วให้ผู้อนุญาตหรือผู้ รับมอบลงลายมือช่ือต าแหน่งไว้เป็นหลักฐาน

ที่หน้าปกด้วย 

  ส าหรับหนังสอืก ากับไม้แปรรูปตอนปลายทุกฉบับที่มอบให้ผู้น าเคล่ือนที่ใช้ก ากับไม้แปรรูป  

ให้จังหวัดประทบัตราแสดงเงื่อนไขการอนุญาตให้น าเคล่ือนที่  ดังน้ี 



  5.1 ในเขตท้องที่ 10 จังหวัด  ตามข้อ 3  ให้ก าหนดแบบตราอนุญาตให้น าเคล่ือนที่ได้

โดยไม่ต้องแจ้งผ่านด่านป่าไม้  และให้น าผ่านด่านป่าไม้ได้ทุกเวลาภายในอายุหนังสือก ากับไม้แปรรูป   

หากน าไม้แปรรูปเคล่ือนที่ออกนอกเขต 10 จังหวัด  ต้องขอรับใบเบิกทางจากพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่

หรือด่านป่าไม้แห่งแรกที่ตั้งอยู่ในเส้นทางที่จะน าไม้ออกนอกเขต 10 จังหวัดน้ันเสยีก่อน 

  5.2 จังหวัดอื่น ๆ  นอกจาก 10 จังหวัด ตามข้อ 5.1  ให้ก าหนดแบบตราอนุญาต

ให้น าเคล่ือนที่ได้ทุกเวลาภายในอายุหนังสือก ากับไม้แปรรูป  และน าผ่านด่านป่าไม้ในเขตจังหวัดน้ันได้  

(เว้นด่านป่าไม้ประเภทที่ 1)  หากน าเคล่ือนที่ออกนอกเขตจังหวัดน้ัน  ต้องขอรับใบเบิกทางจากพนักงานเจ้าหน้าที่

แห่งท้องที่หรือด่านป่าไม้ในเขตท้องที่จังหวัดน้ันเสยีก่อน 

 6. การกรอกข้อความในแบบฟอร์มหนังสอืก ากับไม้แปรรูป  ตามข้อ  4.  ให้พับตอนปลาย

ด้านหน้าแบบหนังสือก ากับไม้แปรรูปอยู่ด้านบนให้แบบหนังสือก ากับไม้แปรรูปทั้ง  3  ตอนตรงกัน  

แล้วให้เขียนคร้ังเดียวโดยใช้กระดาษคาร์บอนสอดแทรกให้ข้อความตรงกันทั้ง  3  ตอน  แล้วกลับด้านหลัง

เขียนรายการไม้แปรรูปโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเขียนรายการด้านหน้า 

 ทั้งน้ี  ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  30  วัน 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  10  มกราคม  พ.ศ. 2546 

 (ลงนาม)             วรีพันธุ์  ศรีบุญลือ 

(นายวีรพันธุ์  ศรีบุญลือ) 

อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนงัสือก ากบัไมแ้ปรรูป 

 

เล่มที่……………..……….ฉบับที่…………………..……ช่ือในทางการพาณิชย์…………………………………………………………….…… 

วันที่…………..…(เวลา…………………น.)  เดือน….…………..….……… พ.ศ. ……………..… 

  ข้าพเ จ้า…………………………..…………..…….ผู้ รับอนุญาตตั้ ง………………….……………..………………………. 

โดยใช้……………………….………..ปริมาณก าลัง……………………….…….แรงม้า  ณ  ที่……………………..……………………………

ต าบล……………………..….………….…....อ าเภอ…………..……..……………..………..จังหวัด…………….……........………………..

ตามใบอนุญาตที่ท าการ………………………………………………….เล่มที่…………………..……………เลขที่…………………..………… 

ลงวันที่…………..…….เดือน……………….………พ.ศ. ………………….ได้จ าหน่ายไม้………………………………………………………

จ านวน…………..….…………..แผ่น  ปริมาตร…………………....………….……..ลูกบาศก์เมตร  ตามรายการท้ายหนังสือ

ก ากับไม้แปรรูปน้ีให้แก่………………….…………………………………………………...น าเคล่ือนที่จากโรงงานแปรรูปไม้หรือ

โรงค้าไม้แปรรูปแห่งน้ีไปยังที่………………………..…………………………..….………ต าบล………..……………………………………..

อ าเภอ…………………….……………จังหวัด………………………………………….โดยทาง……………………………….……..………………..  

ในความควบคุมของ……………………………………………………………………….……………………………………………..…. 

 

 ไม้แปรรูปจ านวนน้ีได้มาตามใบเบิกทางหรือหนังสอืก ากับไม้แปรรูปดังต่อไปน้ี 

 

(1) ใบเบิกทางที่ท าการ…………..………….…เล่มที่……… …เลขที่…………ลงวันที่….…...เดือน……..…….พ.ศ. .….... 

(2) ใบเบิกทางที่ท าการ…………..………….…เล่มที่……… …เลขที่…………ลงวันที่….......เดอืน………..….พ.ศ. .……. 

(3) ใบเบิกทางที่ท าการ…………..……….……เล่มที่……… …เลขที่…………ลงวันที่…….....เดือน……..…….พ.ศ. .……. 

(4) หนังสอืก ากับไม้แปรรูปของ……….....เล่มที่……… ฉบับที่………..ลงวันที่….......เดอืน……..…….พ.ศ. .……. 

(5) หนังสอืก ากับไม้แปรรูปของ…………..เล่มที่…………ฉบับที่………..ลงวันที่….......เดอืน……..…….พ.ศ. .……. 

(6) หนังสอืก ากับไม้แปรรูปของ…………..เล่มที่…………ฉบับที่………..ลงวันที่…….....เดือน…..……….พ.ศ. .……. 

 

 หนังสอืก ากับไม้แปรรูปฉบับน้ีใช้ก ากับไม้แปรรูประหว่างน าเคล่ือนที่ได้ไม่เกิน 24 ช่ัวโมง นับ 

ตั้งแต่วันและเวลาที่ออกหนังสอืก ากับไม้แปรรูปน้ี จนถึงวันที่.…..(เวลา……….น.) เดือน...….….พ.ศ……... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม้แปรรูปรายน้ี   เป็นไม้ที่ได้มาโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติป่าไม้  ทั้งได้

ลงบัญชีไม้แปรรูปที่รับและบัญชีไม้แปรรูปที่จ าหน่ายหรือน าเคล่ือนที่เป็นการถูกต้องตามบัญชีจ าหน่ายหรือ 

น าเคล่ือนที่  หน้า………………………..………..…………..เลขล าดับที่……………………..………………………………………………..…

และได้ลงลายมือช่ือก ากับลงในบัญชีจ าหน่าย  หรือน าเคล่ือนที่ไว้เป็นหลักฐานแล้ว 

 

 (ลายมือช่ือ) ……………….……………..ผู้โอนหรือผู้ รับมอบอ านาจ 

 (ลายมือช่ือ) ……………….……………..ผู้ รับโอนหรือผู้แทน 

 (ลายมือช่ือ) ……………….……………..ผู้ควบคุมหรือน าไม้เคล่ือนที่ 

 



รายการไมแ้ปรรูปทา้ยหนงัสือก ากบัไมแ้ปรรูป  เล่มที่…………….ฉบบัที่……………. 

ลงวนัที่……………เดือน………………………………..พ.ศ. ……………… 

 

ล าดับที ่ ชนิดไม้แปรรูป จ านวน 

ขนาด  (ซม.) ปริมาตร 

คิดเป็นลูก 

บาศก์เมตร 

รูปรอยตรา 

เครื่องหมาย 

ทีใ่ช้ประทบั 

หมายเหต ุ
ยาว กว้าง 

โตหรือ 

หนา 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 รวมทั้งส้ิน        



(ส าเนา) 

ประกาศกรมป่าไม ้

เรือ่ง  การใหผู้ร้บัอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมห้รือโรงคา้ไมแ้ปรรูป 

ออกหนงัสือก ากบัไมแ้ปรรูป  (ฉบบัที ่ 2) 

 

  

 ด้วยกรมป่าไม้เห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกรมป่าไม้  เร่ือง  การให้ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงงาน

แปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป  ออกหนังสอืก ากับไม้แปรรูป  ลงวันที่ 10 มกราคม  พ.ศ. 2546  เพ่ือความเหมาะสม

และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503 อธิบดีกรมป่าไม้จึงให้ยกเลิกความในข้อ 6 

ของประกาศกรมป่าไม้ เร่ือง การให้ผู้ รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูป ออกหนังสือ

ก ากับไม้แปรรูป ลงวันที่ 10 มกราคม 2546 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

 “6.  การกรอกข้อความในแบบฟอร์มหนังสอืก ากับไม้แปรรูปตามข้อ  4.  ให้พับตอนปลายด้านหน้า

แบบหนังสอืก ากับไม้แปรรูปอยู่ด้านบน  ให้แบบหนังสอืก ากับไม้แปรรูปทั้ง  3  ตอนตรงกัน  แล้วให้เขียนคร้ังเดียว

โดยใช้กระดาษคาร์บอนสอดแทรกให้ข้อความตรงกันทั้ง 3 ตอน  แล้วกลับด้านหลังเขียนรายการไม้แปรรูป  

โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเขียนรายการด้านหน้า 

 ส าหรับผู้ รับอนุญาตที่ประสงค์จะพิมพ์รายการไม้แปรรูปแทนการเขียน  ก็ให้ท าได้โดยพิมพ์

รายการไม้แปรรูปให้ข้อความตรงกันทั้ง 3 ฉบับ แล้วแนบกับหนังสือก ากับไม้แปรรูปให้ครบทั้ง 3 ตอน  

ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4  โดยให้ใช้แบบรายการไม้แปรรูปตามแบบแนบท้ายประกาศน้ี” 

 ทั้งน้ี  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 

 (ลงนาม)         ฉัตรชัย  รัตโนภาส 

(นายฉัตรชัย  รัตโนภาส) 

อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           ขั้นตอนการขออนุญาต                                       เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงคา้ไมแ้ปรรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

1. ใบรับค าขอ 

2. ใบอนุญาตฉบบัจริง 

3. ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง 

     ฉบบัที ่25 (พ.ศ. 2519)     

4. บัญชีสถิติแสดงการด าเนินการในรอบปี 

    ทีผ่่านมา 

5. สมุดบญัชีไม้ทีเ่กี่ยวข้องในรอบปีทีผ่่านมา 

6. ใบอนุญาต ส าเนาทะเบยีนบ้าน ส าเนาบตัร 

    ประจ าตัวผู้ขออนุญาต 

7. หนังสอืมอบอ านาจกรณผีู้ขอไม่ได้มาติดต่อ 

    ด้วยตนเอง  พร้อมส าเนาบตัรประจ าตัว 

   ผู้รับมอบอ านาจ 

 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับเร่ืองลงทะเบียนรับค าขอ 

(กรณีเอกสารครบถ้วน) 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี/บันทกึเสนอ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตพิจารณาลงนามอนุญาต 

(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้) 

 

ช าระเงินค่าธรรมเนียม/ออกใบอนุญาต 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตลงนามในใบอนุญาต 

(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้) 

ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต 



 

 

 

ขั้นตอนการขออนุญาต                                                         เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ขอยื่นค าขอ 

อ าเภอท้องที ่                   

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น   

ให้ความเห็นควรอนุญาต

หรือไม่อนุญาต 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ตรวจสอบสถานที ่                  

ให้ความเห็นควรอนุญาต

หรือไม่อนุญาต 

ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด

ตรวจสอบสถานที ่                  

ให้ความเห็นควรอนุญาต          

หรือไม่อนุญาต 

ผูว้่าราชการจังหวดั 

ใหค้วามเห็นควรอนุญาตหรือไม่อนุญาต 

             อนุญาต                                   

-แจ้งผู้ขอทราบภายใน15วัน 

-เกบ็เงินค่าธรรมเนียม 

-ออกใบอนุญาตภายใน 90 วัน 

 
 
 
 
 

             ไม่อนุญาต                                    

-แจ้งผู้ขอทราบภายใน15วัน                  

-ผู้ขอยื่นอุทธรณต่์อรัฐมนตรี    

  ภายใน 30 วัน 
 
 
 
 
 

รายงานการต่ออายุใบอนุญาต                   

ส่งกรมป่าไม้ทราบ ภายในวันที ่

15 ของเดอืนถัดไป 

ส าเนาหลักฐานการอนุญาตทั้งหมด

แจ้งให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ท้องที ่

การรายงานการอนุญาต 

จังหวดั 

1. ใบรับค าขอ 

2. ใบอนุญาตฉบบัจริง 

3. ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง 

     ฉบบัที ่25 (พ.ศ. 2519)     

4. บัญชีสถิติแสดงการด าเนินการในรอบปี 

    ทีผ่่านมา 

5. สมุดบญัชีไม้ทีเ่กี่ยวข้องในรอบปีทีผ่่านมา 

6. ส าเนาทะเบยีนบ้าน ส าเนาบตัรประจ าตัว             

    ผู้ขออนุญาต 

7. หนังสอืมอบอ านาจกรณผีู้ขอไม่ได้มาติดต่อ 

    ด้วยตนเอง  พร้อมส าเนาบตัรประจ าตัว 

    ผู้รับมอบอ านาจ 

 

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงคา้ไมแ้ปรรูป ในส่วนภูมิภาค 



ความผิดและบทลงโทษตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 ที่เกีย่วกบักิจการอุตสาหกรรมไม ้

 

 

บทบญัญติัในกฎหมาย เหตุแห่งความผดิ บทลงโทษ 

1. ภายในเขตควบคมุการแปรรูปไม้ 

    ห้าม 

    1.1 มิให้ผู้ใดท  าการแปรรูปไม้   

          เว้นแต่กรณีทีไ่ด้รับยกเว้น 

          ตามมาตรา 50 

    1.2 ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ 

    1.3 ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป 

    1.4 มีไม้สกัแปรรูป ไม่ว่าจ านวน 

          เท่าใด อยู่ในครอบครอง 

    1.5 มีไม้แปรรูปชนิดอื่นอยู่ใน 

          ครอบครองเกิน 0.20 

          ลูกบาศก์เมตร (มาตรา 48 

          แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 19 

          (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2518) 

 

 

1.1 ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที ่

      ตามมาตรา 45 

1.2 ได้รับอนุญาต  แต่ไม่ปฏบัิตติาม 

      กฎกระทรวงฉบับที ่ 25 (พ.ศ. 2519) 

      หรือข้อก าหนดฉบับที ่18 (พ.ศ. 2532) 

1.3 มีไม้ท่อนซุงทีม่ิชอบด้วยกฎหมาย 

      จมอยู่ในน า้ล าคลองภายในรัศมี 

      ห้าสบิเมตร ให้สนันิษฐานว่าอยู่ใน 

      ความรับผดิชอบของผู้รับอนุญาตที ่

      ตั้งโรงงานแปรรูปไม้อยู่ในบริเวณนั้น 

      ทั้งนี้  ให้รวมถึงไม้ทีน่  าเข้ามาใน 

      ราชอาณาจักรด้วย 

1.4 ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ 

      ต้องรับผดิชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับ 

      การแปรรูปไม้ทีต่นได้รับอนุญาต 

      (มาตรา 49 ทวิ) 

 

 

 

 

1.1 มาตรา 73 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 4 (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2525  

      จ าคกุไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

             ถ้าเป็นการกระท  าผดิเกี่ยวกับไม้สกั ไม้ยาง หรือไม้หวงห้าม 

      ประเภท ข.  หรือไม้อื่น  เป็นต้น  เป็นท่อน   อย่างใดอย่างหนึ่ง    

      หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน 20 ต้น หรือท่อน หรือรวมปริมาตร 

      เกินสีลู่กบาศก์เมตร  หรือเป็นไม้แปรรูป  ปริมาตรรวมเกิน 

      สองลูกบาศก์เมตร จ าคกุตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สบิปี และปรับตั้งแต่ 

      ห้าพันบาทถึงสองแสนบาท 

1.2 มาตรา 73 ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 8 (ฉบับที ่6) พ.ศ.2522 

      ท  าผดิข้อก าหนด กฎกระทรวง ทีร่ัฐให้ปฏบัิตเิพิ่มเตมิ ตามมาตรา 58  

      จ าคกุตั้งแต่หกเดอืนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท 

1.3 มาตรา 74 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 9 (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2522  

      ไม้ทีไ่ด้มาหรือมีไว้ในครอบครองเนื่องจากการกระท  าผดิ ให้ริบเสยี 

      ทั้งสิ้น 

1.4 มาตรา 74 ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 18 (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2503 

      บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สตัว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือ 

      เครื่องจักรใด  ๆซ่ึงบุคคลได้ใช้ในการกระท  าผดิหรือใช้เป็นอุปกรณ์ 

      ให้ได้รับผลในการท  า  ตามมาตรา  48  ให้ริบเสยีทั้งสิ้น  ไม่ว่าจะมี 

      ผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 

1.5 มาตรา 59  แก้ไขเพิ่มเตมิโดยข้อ  7  แห่งประกาศคณะปฏวัิต ิ  

      ฉบับที ่ 116  (พ.ศ. 2515) เมื่อตรวจพบการกระท  าผดิในกิจการ 

      อุตสาหกรรมไม้ตามทีไ่ด้รับอนุญาต   พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอ  านาจ 

      สั่งพักใช้ใบอนุญาต มีก าหนดไม่เกิน 120 วัน หรือถ้ามีการฟ้องร้อง 

      ต่อศาล จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตจนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงทีส่ดุกไ็ด้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทบญัญติัในกฎหมาย เหตุแห่งความผดิ บทลงโทษ 

2. ผู้รับอนุญาตตามความในหมวดที ่4 

    ว่าด้วยการควบคมุการแปรรูปไม้  

    จะมีไม้ไว้ในครอบครองในสถานที ่

    ทีไ่ด้รับอนุญาตของตนได้แต่เฉพาะไม้ 

    อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดงัต่อไปนี้ 

     2.1 ไม้ทีไ่ด้ช าระค่าภาคหลวงและ 

           ค่าบ ารุงป่า โดยมีหนังสอื 

           อนุญาตของอธบิดกีรมป่าไม้ 

           และมีรอยตราอนุญาตประทบั 

           ไว้แล้ว 

    2.2 ไม้ทีไ่ด้รับอนุญาตให้ท  าได้ 

          โดยไม่ต้องเสยีค่าภาคหลวง 

          และพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ด้ 

          ประทบัตราแสดงว่าเป็นไม้ 

          ทีท่  าได้โดยไม่ต้องเสยี 

          ค่าภาคหลวงแล้ว 

    2.3 ไม้ทีไ่ด้รับซ้ือจากทางราชการ 

          ป่าไม้ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที ่

          ได้ประทบัตรารัฐบาลขาย 

          ไว้แล้ว 

    2.4 ไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาต 

          ตามความในหมวดนี้  และมี 

          มีหนังสอืก ากับไม้แปรรูปของ 

          ผู้รับอนุญาต หรือใบเบิกทาง 

          ของพนักงานเจ้าหน้าทีก่  ากับไว้ 

          เป็นหลักฐาน 

    2.5 ไม้ทีน่  าเข้ามาในราชอาณาจักร      

          และมีใบเบิกทางตามมาตรา 38 (3) 

          ก ากับ (มาตรา 51 แก้ไขเพิ่มเตมิ 

          โดยมาตรา 20 (ฉบับที ่5) 

          พ.ศ. 2518)         

 

ผู้รับอนุญาตตามความในหมวดที ่4  

การควบคมุการแปรรูปไม้ มีไม้อยู่ใน 

ครอบครองนอกเหนือจากไม้ทีก่  าหนด 

ตามมาตรา 51 

 

 

 

 

 

2.1 มาตรา  72  ทวิ  แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 7  (ฉบับที ่6)   

      พ.ศ. 2522  จ าคกุไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  

      หรือทั้งจ าทั้งปรับ   

               ถ้าเป็นไม้สกั ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ  

      ไม้อืน่ เป็นต้น เป็นทอ่น อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งสองอย่างรวมกัน 

      เกินห้าต้น  หรือทอ่น หรือรวมปริมาตรไม้ทีค่รอบครองเกิน 

      หนึ่งลูกบาศก์เมตร   หรือไม้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้ 

      เกินหนึ่งลูกบาศก์เมตร มีโทษจ าคกุตั้งแต่สองปีถึงสบิห้าปี  

      และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

2.2 มาตรา 59  แก้ไขเพิ่มเตมิโดยข้อ  7  แห่งประกาศคณะปฏวัิต ิ 

      (ฉบับที ่116) พ.ศ. 2515 รายละเอียดตามข้อ 1.4 

2.3 มาตรา 74 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 9 (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2522  

      (รายละเอียดตามข้อ 1.3) 

2.4 ตามมาตรา 74 ทวิ (รายละเอียดตามข้อ 1.4) แก้ไขเพิ่มเตมิ 

      โดยมาตรา 8 (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2503 

3. ห้ามมิให้ผู้รับอนญุาตท าการแปรรูปไม้ 

    ในเวลาตั้งแต่พระอาทติย์ตก 

    ถึงพระอาทติย์ขึ้น (มาตรา 52) 

ท าการแปรรูปไม้ระหว่างพระอาทติย์ตก 

ถึงพระอาทติย์ขึ้น โดยมิได้รับอนุญาต 

จากพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็นหนังสอื 

3.1 มาตรา 72  แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 6 (ฉบับที ่6)  

      พ.ศ.2522 จ าคกุไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

      หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

3.2 มาตรา 59  แก้ไขเพิ่มเตมิโดยข้อ 7 แห่งประกาศ 

      คณะปฏวัิต ิฉบับที ่116 พ.ศ. 2515 (รายละเอียด 

      ตามข้อ  1.5) 

 

 

 



บทบญัญติัในกฎหมาย เหตุแห่งความผดิ บทลงโทษ 

4. พนักงานเจ้าหน้าทีม่อี  านาจ 

    ตรวจสอบการแปรรูปไม้  และ 

    กิจการของผู้รับอนญุาต ผู้รับอนญุาต 

    ต้องอ านวยความสะดวก  และตอบ 

    ข้อซักถามแก่พนักงานเจ้าหน้าที ่

    (มาตรา 53) 
 

ผู้รับอนุญาตไม่ยนิยอมให้เจ้าหน้าที ่

เข้าท  าการตรวจสอบการแปรรูปไม้ หรอื 

ไม่ยอมตอบข้อซักถามใด  ๆทีเ่กีย่วกบั 

กิจการ 

4.1 มาตรา 71 ทวิ  แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 4  

      (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2522 จ าคกุไม่เกิน 1 ปี 

      หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

4.2  มาตรา 59 (รายละเอียดตามข้อ 1.5) 

5. ในเขตควบคมุสิ่งประดษิฐ์ฯ ห้ามมิให้ 

    ผู้ใดค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า 

    ซ่ึงสิ่งประดษิฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด 

   บรรดาทีท่  าด้วยไม้หวงห้าม เกินกว่า 

   ขนาดหรือปริมาณทีร่ัฐมนตรีฯ ก าหนด 

5.1 ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที ่

5.2 ได้รับอนุญาต แต่ปฏบัิติ 

     ผดิกฎกระทรวง ฉบับที ่22 (พ.ศ.2518)  

     หรือข้อก าหนด ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2526) 

     มาตรา 53 ตรี มาตรา 53  จัตวา    

     แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 21 (ฉบับที ่5) 

     พ.ศ. 2518 

5.1 มาตรา 73 ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 8   

      (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2522 (รายละเอียด 

      ตามข้อ 1.2) 

5.2 มาตรา 59 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยข้อ 4 แห่งประกาศ 

      คณะปฏวัิต ิ(ฉบับที ่116) พ.ศ.2515  

     (รายละเอียดตามข้อ 1.4) 

5.3 มาตรา 74 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 9 (ฉบับที ่6)  

      พ.ศ. 2522 สิ่งประดษิฐ์ฯ ทีไ่ด้มาโดยกระท  าผดิ 

      ให้ริบเสยีทั้งสิ้น 

5.4 มาตรา 59 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยข้อ 7 แห่งประกาศ 

      คณะปฏวัิต ิ(ฉบับที ่116) พ.ศ.2515 

 

6. ผู้รับอนญุาตต้องปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์ 

    วิธกีาร  และเง่ือนไขทีก่  าหนดใน 

    กฎกระทรวง และในกรณเีฉพาะเรือ่งที ่

    รัฐมนตรีฯ ได้ก าหนดให้ผู้รับอนญุาต 

    ปฏบัิตเิพิ่มเตมิ (มาตรา 58) 

 

ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนไม่ปฏบัิตติาม 6.1 มาตรา 73 ทวิ (รายละเอียดตามข้อ 1.2) 

6.2 มาตรา 59      (รายละเอียดตามข้อ 1.5) 

7. มีไม้หวงห้ามทีย่ังมิได้แปรรูปอยู่ใน 

    ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 

    (มาตรา 69 แก้ไขเพิ่มเตมิโดย 

    มาตรา 3 (ฉบับที ่7) พ.ศ.2525) 

มีไม้หวงห้ามยังมิได้แปรรูปทีย่ัง 

ไม่ได้รับอนุญาตอยู่ในครอบครอง 

 

7.1 มาตรา 69  แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 3   

      (ฉบับที ่7)  พ.ศ. 2525 จ าคกุไม่เกินห้าปี  

      หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

          ถ้าเป็นการกระท  าผดิเกี่ยวกับไม้สกั ไม้ยาง  

      ไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือไม้อื่น เป็นต้น  

      เป็นท่อน อย่างเดยีวหรือสองอย่างรวมกันเกิน 

      ยี่สบิต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรเกิน 

      สีลู่กบาศก์เมตร จ าคกุตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สบิปี   

      และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

         ถ้าไม้นั้นอยู่ในโรงงาน ต้องพักใช้ใบอนุญาต  

      ตามมาตรา 59 ด้วย 
 

8. ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ 

    หรือโรงค้าไม้แปรรูป ต้องออก 

    หนังสอืก ากับไม้แปรรูปน าเคล่ือนที ่

    และต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที ่

    อธบิดกีรมป่าไม้ก าหนด (มาตรา 39 ทวิ) 

    แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 8 (ฉบับที ่4) 

    พ.ศ. 2503 

ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้  

หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ฝ่าฝืนไม่ปฏบัิติ 

ตามเง่ือนไข 

8.1 มาตรา 71 ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยมาตรา 5  

      (ฉบับที ่6) พ.ศ.2522 (รายละเอียดตามข้อ 4.1) 

8.2 มาตรา 59 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยข้อ 7 แห่งประกาศ 

      คณะปฏวัิต ิ(ฉบับที ่116) พ.ศ. 2515 

      (รายละเอียดตามข้อ 1.5) 

 


