คูมือ
ปฏิบัตงิ านดานอุตสาหกรรมไม
- การขออนุญาต
- การอนุญาต
- ความผิดและบทลงโทษ

กรมปาไม กองการอนุญาต กลุมงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม
กันยายน พ.ศ. 2550

คํานํา
งานดานอุตสาหกรรมไม เปนงานที่กรมปาไมใหบริการแกประชาชนและผูประกอบการธุรกิจ
โดยมีพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 กฎกระทรวง ขอกําหนด นโยบายของกรมปาไม ประกาศกรมปาไม
และระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับควบคุม กํากับ และตรวจสอบการดําเนินงานของผูขออนุญาต
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และเงื่อนไขของการอนุญาตใหถูกตอง
กรมปาไมเปนหนวยงานที่กํากับดูแลงานดานนี้ เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไม
ใหมีศักยภาพสูง โดยเฉพาะการใชประโยชนจากไมไดสูงสุด รวมถึงสามารถสงออกเปนสินคาไปตางประเทศได
ดังนั้น เพื่อใหประชาชนและผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไมไดรับความรูความเขาใจดานกฎหมายและ
ขอปฏิบัติตาง ๆ ไดอยางถูกตอง จึงจําเปนที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม จะตองมีความรู
ความเขาใจ และสามารถใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษาแกประชาชน ผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม
ไดเปนอยางดี
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตอุตสาหกรรมไม กลุมงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม
กองการอนุญาต กรมปาไม ไดพยายามรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ
ที่ใชปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน ซึ่งจะชวยใหผูปฏิบัติงานไดศึกษาหรือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองตอไป
กรมปาไมหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การอนุญาตอุตสาหกรรมไม

กรมปาไม
กันยายน 2550

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

สารบัญ
หนา
- ความผิดและบทลงโทษตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
ทีเ่ กี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรมไม

1- 4

- กฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) วาดวยการแปรรูปไม และมีไมแปรรูป

5-6

- กฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) วาดวยการคาหรือมีไวในครอบครอง
เพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาทีท่ ําดวยไมหวงหาม

7-8

- ขอกําหนด ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2525) วาดวยการควบคุมการตั้งโรงงานแปรรูปไม
โดยใชเครื่องจักรเพื่อทําการแปรรูปไมยางพารา
- ขอกําหนด ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2526) วาดวยการควบคุมสิ่งประดิษฐ เครื่องใช
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม

9 - 10
11 - 12

- ขอกําหนด ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532) วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม

13 - 18

- ขอกําหนด ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2539) วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม

19 - 20

- ประกาศกรมปาไม เรื่อง กําหนดแบบบัญชีสิ่งประดิษฐ เครื่องใช
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ลงวันที่ 6 มีนาคม 2533

21

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ
เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาทีท่ ําดวยไมหวงหาม ตามพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 24 กันยายน 2534

22 - 23

- ประกาศกรมปาไม เรื่อง ใหผูรับอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคา
ซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาํ ดวยไมหวงหาม
ออกหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2534

24 - 30

- ประกาศกรมปาไม เรื่อง มอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาสั่งเรื่องขอทําการ
แปรรูปไมเพื่อการคา หรือตั้งโรงงานแปรรูปไม หรือตั้งโรงคาไมแปรรูป ลงวันที่ 13
กุมภาพันธ 2522

31 - 32

หนา
- ประกาศกรมปาไม เรื่อง กําหนดแบบบัญชีประจําโรงงานแปรรูปไมและโรงคา
ไมแปรรูป ตามพระราชบัญญัติปาไม ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2523

33 - 40

- ประกาศกรมปาไม เรื่อง การใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมหรือโรงคาไมแปรรูป 41 - 48
ออกหนังสือกํากับไมแปรรูป ลงวันที่ 10 มกราคม 2546
- ประกาศกรมปาไม เรื่อง การใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมหรือโรงคาไมแปรรูป 49
ออกหนังสือกํากับไมแปรรูป (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2547
- ประกาศกรมปาไม เรื่อง การใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
เพื่อทําการแปรรูปไมยางพารา หรือโรงคาไมแปรรูปออกหนังสือกํากับไมแปรรูป
ลงวันที่ 23 มกราคม 2546

50 - 53

นโยบายกรมปาไม เรื่อง การควบคุมการแปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484

54 - 57

ระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541

58 - 82

ระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

83

ระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545

84 - 85

หนังสือสั่งการกรมปาไมทเี่ กีย่ วของ
- หนังสือกรมปาไม ที่ กษ 0704(2)/ว 31273 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2528
เรื่อง กําหนดขนาดไมประสาน ไมปารเก ไมปูพื้นรางลิ้นรอบตัว และไมโมเสค
เปนสิ่งประดิษฐ ฯ

86 - 87

- หนังสือกรมปาไม ที่ กษ 0704/18834 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2532
เรื่อง การลงนามในหนังสือกํากับไมแปรรูป

88

- หนังสือกรมปาไม ที่ กษ 0704.02/9702 ลงวันที่ 4 เมษายน 2539
เรื่อง การตั้งโรงงานแปรรูปไม (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไมแปรรูป หรือชิ้นไมสับ
จากไมที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล
สนปฏิพัทธ กระถินณรงค กระถินเทพา กระถินยักษ มะพราว มะขาม
มะไฟบาน มะปรางบาน จามจุรี และไมตาล

89 - 92

หนา
- หนังสือกรมปาไม ดวนมาก ที่ กษ 0704.02/26697 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2541
เรื่อง มอบหมายการอนุญาตใหแกไขอาณาเขต สาระสําคัญในการอนุญาต
ยายสถานที่ตั้ง และโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท

93 - 94

- หนังสือกรมปาไม ที่ กษ 0704.02/26063 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2542
เรื่อง ขอทบทวนโยบายและหลักเกณฑในการอนุญาตการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมไม

95

- หนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด ที่ กษ 0702.3/29071 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545
เรื่อง ระเบียบกรมปาไม วาดวยตราประทับประจําตอหนังสือกํากับไมแปรรูป
และหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

96 - 100

- หนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด ที่ กษ 0702.3/537 ลงวันที่ 23 มกราคม 2546
101 - 103
เรื่อง ประกาศกรมปาไม เรือ่ ง การใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใช
เครื่องจักรเพื่อทําการแปรรูปไมยางพาราหรือโรงคาไมแปรรูปออกหนังสือกํากับไมแปรรูป
- หนังสือกรมปาไม ที่ กษ 0702.3/5108 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2546
เรื่อง การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร

104

- หนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด ที่ ทส 1602.2/7604 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547
เรื่อง การตรวจสอบควบคุมผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร

105

- หนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด ที่ ทส 1602.2/11834 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547
เรื่อง กําหนดเงื่อนไขใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร ที่ใชไมจาก
สวนปาเปนวัตถุดิบเขาโรงงาน ปฏิบัติ

106

- หนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด ที่ ทส 1602.2/2529 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548
เรื่อง ใหเจาหนาที่ตรวจสอบกิจการของผูรับอนุญาตอุตสาหกรรมไม

107

- หนังสือกรมปาไม ที่ ทส 1602.2/3081 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2548
เรื่อง ระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545

108 - 109

- หนังสือกรมปาไม ดวนมาก ที่ ทส 1602.2/4926 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548
เรื่อง การขอทราบความหมายและขอบเขตของคําวา “นําติดตัวเขามาเพื่อใช
เฉพาะตัว” ในประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร
(ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535

110 - 112

หนา
- หนังสือกรมปาไม ที่ ทส 1602.2/8336 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2548
เรื่อง การขอทราบความหมายและขอบเขตของคําวา “นําติดตัวเขามาเพื่อใช
เฉพาะตัว”ในประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร
(ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535

113 - 116

- หนังสือกรมปาไม ที่ ทส 1602.2/6708 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2548
เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการใชวัตถุดิบปอนโรงงานแปรรูปไมทุกประเภท

117

- หนังสือประทับตรา กรมปาไม ดวนที่สุด ที่ ทส 1602.2/14397
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 สงเอกสารประกอบการพิจารณา

118 - 121

- หนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด ที่ ทส 1602.2/3237 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2549
เรื่อง การตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท
ที่ขออนุญาตตั้งใหมและยายสถานที่ตั้ง

122

- หนังสือกรมปาไม ที่ ทส 1610.2/11295 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2549
เรื่อง การหารือขอกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งโรงงานแปรรูปไม

123 - 125

- หนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด ที่ ทส 1602.2/4226 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2550
เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม

126 - 127

- หนังสือกรมปาไม ดวนที่สุด ที่ ทส 1602.2/11503 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550
เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม

128

ความผิดและบทลงโทษตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ที่เกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรมไม

บทบัญญัติในกฎหมาย
เหตุแหงความผิด
1. ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม
หาม
1.1 มิใหผูใดทําการแปรรูปไม
1.1 ไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา 45
เวนแตกรณีที่ไดรับยกเวน
1.2 ไดรับอนุญาต แตไมปฏิบัติตาม
ตามมาตรา 50
กฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
1.2 ตั้งโรงงานแปรรูปไม
หรือขอกําหนดฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532)
1.3 ตั้งโรงคาไมแปรรูป
1.4 มีไมสักแปรรูป ไมวาจํานวน 1.3 มีไมทอนซุงทีม่ ิชอบดวยกฎหมาย
จมอยูในน้ําลําคลองภายในรัศมี
เทาใด อยูในครอบครอง
หาสิบเมตร ใหสันนิษฐานวาอยูใ น
1.5 มีไมแปรรูปชนิดอื่นอยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับอนุญาตที่
ครอบครองเกิน 0.20
ตั้งโรงงานแปรรูปไมอยูในบริเวณนั้น
ลูกบาศกเมตร (มาตรา 48
ทั้งนี้ ใหรวมถึงไมที่นําเขามาใน
แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 19
ราชอาณาจักรดวย
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518)
1.4 ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม
ตองรับผิดชอบการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การแปรรูปไมที่ตนไดรับอนุญาต
(มาตรา 49 ทวิ)

1 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

บทลงโทษ

1.1 มาตรา 73 แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาเปนการกระทําผิดเกี่ยวกับไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหาม
ประเภท ข. หรือไมอื่น เปนตน เปนทอน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือทั้งสองอยางรวมกันเกิน 20 ตน หรือทอน หรือรวมปริมาตร
เกินสี่ลูกบาศกเมตร หรือเปนไมแปรรูป ปริมาตรรวมเกิน
สองลูกบาศกเมตร จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สบิ ป และปรับตั้งแต
หาพันบาทถึงสองแสนบาท
1.2 มาตรา 73 ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 8 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2522
ทําผิดขอกําหนด กฎกระทรวง ที่รัฐใหปฏิบัติเพิ่มเติม ตามมาตรา 58
จําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท
1.3 มาตรา 74 แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 9 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522
ไมที่ไดมาหรือมีไวในครอบครองเนื่องจากการกระทําผิด ใหรบิ เสีย
ทั้งสิ้น
1.4 มาตรา 74 ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 18 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503
บรรดาเครือ่ งมือ เครือ่ งใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือ
เครือ่ งจักรใด ๆ ซึง่ บุคคลไดใชในการกระทําผิดหรือใชเปนอุปกรณ
ใหไดรบั ผลในการทํา ตามมาตรา 48 ใหรบิ เสียทัง้ สิ้น ไมวาจะมี
ผูถ ูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม
1.5 มาตรา 59 แกไขเพิ่มเติมโดยขอ 7 แหงประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 116 (พ.ศ. 2515) เมื่อตรวจพบการกระทําผิดในกิจการ
อุตสาหกรรมไมตามที่ไดรับอนุญาต พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
สั่งพักใชใบอนุญาต มีกําหนดไมเกิน 120 วัน หรือถามีการฟองรอง
ตอศาล จะสั่งพักใชใบอนุญาตจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได

บทบัญญัติในกฎหมาย
2. ผูรับอนุญาตตามความในหมวดที่ 4
วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม
จะมีไมไวในครอบครองในสถานที่
ที่ไดรับอนุญาตของตนไดแตเฉพาะไม
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
2.1 ไมที่ไดชําระคาภาคหลวงและ
คาบํารุงปา โดยมีหนังสือ
อนุญาตของอธิบดีกรมปาไม
และมีรอยตราอนุญาตประทับ
ไวแลว
2.2 ไมที่ไดรับอนุญาตใหทําได
โดยไมตองเสียคาภาคหลวง
และพนักงานเจาหนาที่ได
ประทับตราแสดงวาเปนไม
ที่ทําไดโดยไมตองเสีย
คาภาคหลวงแลว
2.3 ไมที่ไดรับซื้อจากทางราชการ
ปาไม ซึง่ พนักงานเจาหนาที่
ไดประทับตรารัฐบาลขาย
ไวแลว
2.4 ไมแปรรูปของผูรับอนุญาต
ตามความในหมวดนี้ และมี
มีหนังสือกํากับไมแปรรูปของ
ผูรับอนุญาต หรือใบเบิกทาง
ของพนักงานเจาหนาที่กาํ กับไว
หลักฐาน
2.5 ไมที่นําเขามาในราชอาณาจักร
และมีใบเบิกทาง ตามมาตรา 38 (3)
กํากับ (มาตรา 51 แกไขเพิ่มเติม
โดยมาตรา 20 (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2518)
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เหตุแหงความผิด
ผูรับอนุญาตตามความในหมวดที่ 4
การควบคุมการแปรรูปไม มีไมอยูใ น
ครอบครองนอกเหนือจากไมที่กําหนด
ตามมาตรา 51

บทลงโทษ

2.1 มาตรา 72 ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 7 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2522 จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาเปนไมสัก ไมยาง หรือไมหวงหามประเภท ข. หรือไมอื่น
เปนตน เปนทอน อยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งสองอยางรวมกันเกิน
หาตน หรือทอน หรือรวมปริมาตรไมที่ครอบครองเกิน
หนึ่งลูกบาศกเมตร หรือไมแปรรูปแลวรวมปริมาตรไม
เกินหนึ่งลูกบาศกเมตร มีโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป
และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
2.2 มาตรา 59 แกไขเพิ่มเติมโดยขอ 7 แหงประกาศคณะปฏิวัติ
(ฉบับที่ 116) พ.ศ. 2515 รายละเอียดตามขอ 1.4
2.3 มาตรา 74 แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 9 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522
(รายละเอียดตามขอ 1.3)
2.4 ตามมาตรา 74 ทวิ (รายละเอียดตามขอ 1.4) แกไขเพิ่มเติม
โดยมาตรา 8 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503

บทบัญญัติในกฎหมาย
3. หามมิใหผูรับอนุญาตทําการ
แปรรูปไมในเวลาตั้งแต
พระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น
(มาตรา 52)

เหตุแหงความผิด
ทําการแปรรูปไมระหวางพระอาทิตยตก
ถึงพระอาทิตยขึ้น โดยมิไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่เปนหนังสือ

บทลงโทษ
3.1 มาตรา 72 แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 6 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2522 จําคุกไมเกินหาป ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
3.2 มาตรา 59 แกไขเพิ่มเติมโดยขอ 7 แหงประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 116 พ.ศ.2515 (รายละเอียด
ตามขอ 1.5)

4. พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ตรวจสอบการแปรรูปไม และ
กิจการของผูรับอนุญาต ผูรับอนุญาต
ตองอํานวยความสะดวก และ
ตอบขอซักถามแกพนักงานเจาหนาที่
(มาตรา 53)

ผูรับอนุญาตไมยนิ ยอมใหเจาหนาที่
เขาทําการตรวจสอบการแปรรูปไม หรือ
ไมยอมตอบขอซักถามใดๆ ที่เกี่ยวกับ
กิจการ

4.1 มาตรา 71 ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2522 จําคุกไมเกิน 1 ป
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
4.2 มาตรา 59 (รายละเอียดตามขอ 1.5)

5. ในเขตควบคุมสิ่งประดิษฐฯ หามมิให
5.1 ไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 5.1 มาตรา 73 ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 8 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2522 (รายละเอียดตามขอ 1.2)
ผูใดคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคา 5.2 ไดรับอนุญาต แตปฏิบัติผิดกฎกระทรวง
ซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอืน่ ใดบรรดา
ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2518) หรือขอกําหนด 5.2 มาตรา 59 แกไขเพิ่มเติมโดยขอ 4 แหงประกาศ
คณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 116) พ.ศ.2515 (รายละเอียด
ที่ทําดวยไมหวงหาม เกินกวาขนาดหรือ
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2526) มาตรา 53 ตรี
มาตรา 53 จัตวา แกไขเพิ่มเติมโดย
ตามขอ 1.4)
ปริมาณที่รัฐมนตรีฯ กําหนด
มาตรา 21 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518
5.3 มาตรา 74 แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 9 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2522 สิง่ ประดิษฐฯ ที่ไดมาโดยกระทําผิด
ใหริบเสียทั้งสิน้
5.4 มาตรา 59 แกไขเพิ่มเติมโดยขอ 7 แหงประกาศ
คณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 116) พ.ศ.2515
6. ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
วิธกี าร และเงือ่ นไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และในกรณีเฉพาะเรื่องที่
รัฐมนตรีฯ ไดกําหนดใหผูรับอนุญาต
ปฏิบัติเพิ่มเติม (มาตรา 58)

3 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ผูรับอนุญาตฝาฝนไมปฏิบัติตาม

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

บทบัญญัติในกฎหมาย
7. มีไมหวงหามที่ยังมิไดแปรรูป
อยูในครอบครองโดยไมไดรับ
อนุญาต (มาตรา 69 แกไข
เพิ่มเติมโดยมาตรา 3 (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2525)

เหตุแหงความผิด
บทลงโทษ
มีไมหวงหามยังมิไดแปรรูป 7.1 มาตรา 69 แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525
ที่ยังไมไดรับอนุญาตอยูใน
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาเป นการกระทํา ผิ ดเกี่ยวกับ ไม สัก ไมย าง ไม ห วงห าม
ครอบครอง
ประเภท ข. หรือไมอื่น เปนตน เปนทอน อยางเดียวหรือสองอยาง
รวมกันเกินยีส่ ิบตนหรือทอน หรือรวมปริมาตรเกินสี่ลูกบาศกเมตร
จํา คุ ก ตั้ ง แต ห นึ่ ง ป ถึ ง ยี่ สิ บ ป และปรั บ ตั้ ง แต ห า หมื่ น บาทถึ ง
สองแสนบาท
ถาไมนั้นอยูในโรงงาน ตองพักใชใบอนุญาต ตามมาตรา 59 ดวย
8.1 มาตรา 71 ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522
8. ผูรับอนุญาตตัง้ โรงงานแปรรูปไม
ผูรับอนุญาตตั้งโรงงาน
(รายละเอียดตามขอ 4.1)
หรือโรงคาไมแปรรูป ตองออกหนังสือ แปรรูปไม หรือตั้งโรงคา
8.2 มาตรา 59 แกไขเพิ่มเติมโดยขอ 7 แหงประกาศคณะปฏิวัติ
กํากับไมแปรรูปนําเคลือ่ นที่ และตอง ไมแปรรูป ฝาฝน
(ฉบับที่ 116) พ.ศ. 2515 (รายละเอียดตามขอ 1.5)
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมปาไม ไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
กําหนด (มาตรา 39 ทวิ) แกไขเพิ่มเติม
โดยมาตรา 8 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503

4 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
วาดวยการแปรรูปไมและมีไมแปรรูป
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 และมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 และมาตรา 75 แหงพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัตปิ า ไม
พุทธศักราช 2484 วาดวยการแปรรูปไมและมีไมแปรรูป
ขอ 2 ผูใดประสงคจะทําการแปรรูปไม ตั้งโรงงานแปรรูปไม ตั้งโรงคาไมแปรรูป หรือมีไมแปรรูป
ไวในครอบครอง ใหยื่นคําขอตามแบบคําขอ 1 ทายกฎกระทรวง ดังตอไปนี้
(1) สําหรับทองที่กรุงเทพมหานคร ใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กรมปาไม
(2) สําหรับทองที่จังหวัดอื่น ใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่อําเภอ หรือกิ่งอําเภอ
ที่ประสงคจะขออนุญาตทําการนั้น
ขอ 3 เมื่อไดรับคําขอตามขอ 2 แลว สําหรับในทองที่กรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรมปาไม
หรื อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมป า ไม ม อบหมายเป น ผู พิ จ ารณาสั่ ง สํา หรั บ ท อ งที่ จั ง หวั ด อื่ น
ใหผู ว า ราชการจัง หวัด นั้ น ๆ เป น ผู พิ จ ารณาสั่ ง เวน แตก รณีก ารขอรับ อนุญ าตตั้ง โรงงานแปรรูป ไม
โดยใชเครื่องจักร ใหผูวาราชการจังหวัดสงเรื่องราวคําขอและความเห็นไปยังอธิบดีกรมปาไมเปนผูพจิ ารณาสัง่
ขอ 4 ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน
ใบอนุญาตทําการแปรรูปไมเพื่อการคา ใบอนุญาตทําการแปรรูปไมมิใชเพื่อการคา ใบอนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูป
และใบอนุญ าตมีไ มแ ปรรูป ไวใ นครอบครอง ใหใ ชแ บบอนุญ าต 1 แบบอนุญ าต 2 แบบอนุญ าต 3
แบบอนุญาต 4 แบบอนุญาต 5 และแบบอนุญาต 6 ทายกฎกระทรวงนี้แลวแตกรณี
ขอ 5 ผูใดไดรับอนุญาตใหตั้งโรงงานแปรรูปไม หรือไดรับอนุญาตใหทําการแปรรูปไมเพื่อการคา
ถาผูนั้นทําการคาไมแปรรูปในบริเวณเดียวกันกับที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม หรือในบริเวณเดียวกันกับที่ทําการ
แปรรูปไมเพื่อการคา ไมตองมีใบอนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูปอีก
ขอ 6 ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม หรือผูรับอนุญาตทําการแปรรูปไมเพื่อการคา ตองทํา
บัญชีไมที่ยังมิไดแปรรูป ตามแบบที่อธิบดีกรมปาไมกําหนด บัญชีนี้ใหรักษาไว ณ โรงงานแปรรูปไม หรือ
ที่ทําการแปรรูปไม แลวแตกรณี เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจดูได และผูรับอนุญาตตองลงรายการ
ใหครบถวนตามความเปนจริงอยูเสมอ
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ขอ 7 ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม ผูรับอนุญาตทําการแปรรูปไมเพื่อการคา หรือผูรับอนุญาต
ตั้งโรงคาไมแปรรูป ตองทําบัญชีไมแปรรูปแสดงการไดมาและการจําหนายไมไป ตามแบบที่อธิบดีกรมปาไม
กํา หนด บัญชีนี้ใหรักษาไว ณ โรงงานแปรรูปไมที่ทําการแปรรูปไม หรือโรงคา ไมแปรรูปแลวแตกรณี
เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจดูได และผูรับอนุญาตตองลงรายการใหครบถวนตามความเปนจริงอยูเสมอ
ขอ 8 เมื่อจําหนายหรือนําไมแปรรูปเคลื่อนที่ไปจากโรงงานแปรรูปไม หรือโรงคาไมแปรรูป
ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมหรือผูรับอนุญาตตั้งโรงคา ไมแปรรูปตองออกหนัง สือกํากับไมแปรรูป
ตามแบบที่อธิบดีกรมปาไมกําหนด
มอบใหแกผูรับโอนหรือผูนําเคลื่อนที่ซึ่งไมนั้นทุกคราวไป และใหผูรับอนุญาตนั้นมีสําเนา
หรือคูฉีกหนังสือกํากับไมแปรรูปนั้นไว ณ โรงงานแปรรูปไม หรือโรงคาไมแปรรูปแลวแตกรณี เพื่อให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจดูได

ใหไว ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
อ. จันทรสถิตย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530)
ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
วาดวยการคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ
เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
-------------------------------อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 53 ตรี และมาตร 58 แหง พระราชบัญ ญัติปา ไม
พุทธศักราช 2484 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 และมาตรา 75
แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัตปิ า ไม
พุทธศักราช 2484 วาดวยการคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทําดวยไมหวงหาม
ขอ 2 ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ที่มีชนิดไม ขนาดหรือปริมาณเกินกวาที่รัฐมนตรีกําหนด ใหยื่นคําขอ
ตามแบบทายกฎกระทรวงนี้ สําหรับในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กองคุมครอง
กรมปา ไม สํา หรับ จัง หวัดอื่น ใหยื่น ตอ พนัก งานเจา หนา ที่แ หง ทอ งที่อํา เภอ หรือกิ่ง อํา เภอที่ป ระสงค
ขออนุญาตทําการนั้น
ในกรณีที่ ผูข อรับ ใบอนุญ าตตามวรรคหนึ่ ง คา หรือ มีไ วใ นครอบครองเพื่อ การคา
ซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหามในสถานที่เดียวกัน หรืออยูในบริเวณ
เดียวกัน ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตคาสําหรับที่นั้นเพียงฉบับเดียว
ขอ 3 เมื่อไดรับคําขอตามขอ 2 แลว สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรมปาไม หรือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีกรมปาไมมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุญาต สําหรับจังหวัดอื่นใหผูวาราชการจังหวัดนั้น ๆ
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดเปนผูพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 4 ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผย ณ สถานที่คา หรือสถานที่ครอบครอง
เพื่อการคา แลวแตกรณี
ขอ 5 ผูรับใบอนุญาตตองจัดทําบัญชีรับและจําหนาย หรือนําเคลื่อนที่ซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ที่ไดนําเขาและจําหนายออกหรือนําเคลื่อนที่ และบัญชีสถิติ
ตามแบบที่อธิบดีกรมปาไมกําหนด
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บัญชีตามวรรคหนึ่งใหเก็บรักษาไว ณ สถานที่คา หรือสถานที่ครอบครองเพื่อการคา
ตามที่ระบุไวในใบอนุญาต แลวแตกรณี ไมนอยกวาสองป นับแตวันรับและจําหนาย หรือนําเคลื่อนที่จาก
สถานที่คา หรือสถานที่ครอบครองเพื่อการคา แลวแตกรณี เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจดูได
ขอ 6 เมื่อผูรับใบอนุญาตไดจําหนายหรือนําเคลื่อนที่ซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทําดวยไมหวงหาม ไปจากสถานที่คาหรือสถานที่ครอบครองเพื่อการคา ผูรับใบอนุญาตตองออกหนังสือ
กํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ดังกลาว มอบใหแกผูรับโอนหรือผูนําเคลื่อนที่
ทุกคราว และใหเก็บสําเนาหรือคูฉบับของหนังสือกํากับนั้นไว ณ สถานที่คา หรือสถานที่ครอบครอง
เพื่อการคา แลวแตกรณี เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบกับบัญชีได
หนังสือกํากับตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
ขอ 7 ใบอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทําดวยไมหวงหาม ที่ไดออกใหแลวตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช 2484 วาดวยการคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือ
สิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนกวาใบอนุญาตนั้น
จะสิ้นอายุ

ใหไว ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2530
(ลงนาม) หาญ ลีนานนท
(พลเอก หาญ ลีนานนท)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 105 ตอนที่ 14 ลงวันที่ 22 มกราคม 2531)
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ขอกําหนด
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2525)
ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
วาดวยการควบคุมการตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
เพื่อทําการแปรรูปไมยางพารา
------------------------------โดยที่ปจจุบันทางราชการไดอนุญาตใหบุคคลตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อทําการ
แปรรูปไมยางพารา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 และมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ออกขอกําหนดใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อทําการแปรรูปไมยางพารา ถือปฏิบัติ
เพิ่มเติมไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 2 ผูรับอนุญาตตองกอสรางโรงงานภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดรับอนุญาต และตองกอสราง
โรงงานพรอมทั้งติดตั้งเครื่องจักรกลใหแลวเสร็จ และดําเนินการแปรรูปไมไดภายในกําหนดสองป นับแต
วันที่รับอนุญาต เวนแตมีเหตุสุดวิสัยซึ่งอธิบดีกรมปาไมเห็นสมควรใหยืด เวลาตอไปอีกได แตไมเ กิน
หนึ่งรอยแปดสิบวัน หากกอสรางไมแลวเสร็จใหงดตออายุใบอนุญาต
ในกรณีโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมที่เคยเปดดําเนินการแลว ผูรับโอนตองดําเนินการ
แปรรูปไมภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันที่ผูรับโอนไดรับอนุญาต เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัยซึ่งอธิบดีกรมปาไม
เห็นสมควรอนุญาตใหยืดเวลาตอไปอีกได แตไมเกินหกสิบวัน หากยังไมทําการแปรรูปไมใหงดตออายุ
ใบอนุญาต
ขอ 3 ผูรับอนุญาตตองใช
(1) เลื่อยวงเดือนมีขนาดเสนผาศูนยกลางของใบเลื่อยไมเกิน 48 นิ้ว หรือ
(2) เลื่อยสายพานมีขนาดเสนผาศูนยกลางของมูเล (วงเหวี่ยง) ไมเกิน 4 ฟุต หรือ
(3) เครื่องเลื่อยหรืออุปกรณอื่น ๆ ตามที่ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เทานั้น
(4) เครื่องจักรกลตนกําลังใหใชไดไมเกินตามกําลังแรงมาที่ไดระบุไวในใบอนุญาตเทานั้น
ขอ 4 ผูรับอนุญาตจะตองนําไมยางพาราเพียงชนิดเดียวเขามาทําการแปรรูปในโรงงานหรือ
ตัวอาคารโรงงาน
ขอ 5 หามมิใหผูรับอนุญาตนําไมแปรรูปหรือไมซุงทอนชนิดอื่นที่มิใชไมยางพาราเขามาในเขตโรงงาน
หรือตัวอาคารโรงงานเพื่อการอยางหนึ่งอยางใดโดยเด็ดขาด เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
เสียกอน
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ขอ 6 หามมิใหเพิ่มจํานวนเครื่องเลื่อย หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องเลื่อย หรือเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องใชสําหรับไมแปรรูป หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรกลตนกําลังใหมีกําลังแรงมาสูงขึ้นผิดไปจากหลักฐาน
ในการอนุญาต หรือติดตั้งเครื่องจักรกลตนกําลังขึ้นใหม แทนเครื่องจักรกลตนกําลังเดิมหรือติดตั้งเครื่องจักรกล
ตนกําลังเพิ่มขึ้นใหม และใชฉุดเครื่องใชเลื่อยหรือฉุดเครื่องใชสําหรับแปรรูปไมโดยเด็ดขาด เวนแตไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เสียกอน
ขอ 7 ผูรับอนุญาตตองทําหลักเขตถาวรแสดงบริเวณเขตที่ตั้งโรงงานตามที่ระบุในใบอนุญาต
ใหชัดเจน และปดแผนที่แสดงบริเวณเขตที่ตั้งโรงงานไวเปนหลักฐาน ณ ที่โรงงานตามที่ไดรับอนุญาต
ขอ 8 ผูรับอนุญาตตองควบคุมดูแลการดําเนินกิจการโรงงานแปรรูปไมใหถูกตองตามเงื่อนไข
แหงบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยปาไม หากผูรับอนุญาตไมอาจอยูดูแลกิจการดวยตนเองไดตองจัดใหมี
ผูแทนเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหสามารถอํานวยความสะดวกและตอบคําถามแกพนักงานเจาหนาที่
ขอ 9 ผูรับอนุญาตตองทําบัญชีประจําโรงงานแปรรูปไมและตองออกหนังสือกํากับไมแปรรูป
ใหถูกตองตรงความเปนจริงทุกครั้งที่มีการนําไมแปรรูปเคลื่อนที่ออกไปจากโรงงาน
ใหไว ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2525
(ลงนาม) ชวน หลีกภัย
(นายชวน หลีกภัย)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 99 ตอนที่ 78 วันที่ 8 มิถนุ ายน 2525)
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ขอกําหนด
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2526)
ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
วาดวยการควบคุมสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือ
สิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
----------------------------โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหผูรับอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ
เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ปฏิบัติเพิ่มเติมบางประการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กําหนดใหผูรับใบอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทําดวยไมหวงหาม ตามมาตรา 53 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 ปฏิบัติเพิ่มเติม
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 2 ผู รั บ ใบอนุ ญ าตจะต อ งทํ า การค า หรื อ มี ไ ว ใ นครอบครองเพื่ อ การค า ซึ่ ง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ
เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ดังตอไปนี้
ก. ที่ผลิตขึ้นในโรงงานแปรรูปไมเพื่อประดิษฐกรรมของตนเอง และเปนสถานที่แหงเดียวกันกับ
ที่ไดรับใบอนุญาต
ข. ที่รับจากผูรับใบอนุญาตแหงอื่นและมีหลักฐานกํากับโดยชอบตามกฎหมายวาดวยปาไม
ค. ที่มีหนังสือรับรองของอธิบดีกรมปาไมหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามระเบียบที่กรมปาไม
กําหนด
ขอ 3 หลักฐานกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ผูรับใบอนุญาต
ตองนําไปใหพนักงานเจาหนาที่ผูสั่งอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายประทับตราประจําตอทุกฉบับ สวนที่
หนาปกใหประทับตราประจําตอไวเปนเครื่องหมาย พรอมระบุ ฉบับที่ เลมที่ ประทับตราประจําตอ วัน
เดือน ป ที่อนุญาต และขอความวาใหใชไดแลวลงลายมือชื่อรับรองกอนจึงจะใชได
ขอ 4 ผูรับ ใบอนุญาตตอ งสง สํา เนาหรือคูฉีก หลัก ฐานกํา กับ สิ่ง ประดิษ ฐ เครื่องใช หรือ
สิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ใหแกพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ออกใบอนุญาตเปนรายเดือน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปทุกเดือน
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ขอ 5 ผูรับใบอนุญาตตองจัดทําบัญชีรับและจําหนายสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ ทํ า ด ว ยไม ห วงห า ม ให ถู ก ต อ งตามความเป น จริ ง ของแต ล ะวั น บั ญ ชี แ ละหลั ก ฐานกํ า กั บ
สิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ตองเก็บรักษาไว ณ สถานที่ที่ไดรับ
อนุญาต เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจดูได และตองเก็บรักษาไวไมนอยกวา 2 ป
ใหไว ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2526
(ลงนาม) ชวน หลีกภัย
(นายชวน หลีกภัย)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 100 ตอนที่ 86 วันที่ 25 พฤษภาคม 2526)
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ขอกําหนด
ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม
----------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขขอกําหนด วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม ใหเหมาะสมกับสถานการณ
ในปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2518 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กําหนดใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม ผูรับอนุญาตทําการแปรรูปไมเพื่อการคา และผูรับอนุญาต
ตั้งโรงคาไมแปรรูป ปฏิบัติดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด 30 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ 2 ใหยกเลิกขอกําหนดดังตอไปนี้
(1) ขอกํา หนด ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม
(2) ขอกําหนด ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม
(3) ขอกําหนด ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 วาดวยการควบคุมการแปรรูปไมเพื่อประดิษฐกรรม
ขอ 3 ผูรับอนุญาตที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ มีดังนี้
(1) ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร)
(2) ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน (โรงเลื่อยมือ)
(3) ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
(4) ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคนเพื่อประดิษฐกรรม
(5) ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมตอเนื่อง
(6) ผูรับอนุญาตทําการแปรรูปไมเพื่อการคาโดยใชเครื่องจักร
(7) ผูรับอนุญาตทําการแปรรูปไมเพื่อการคาโดยใชแรงคน
(8) ผูรับอนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูป
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หมวด 1
ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร)
ขอ 4 ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรขึ้นใหม ตองกอสรางโรงงานและติดตั้ง
เครื่องจักรใหดําเนินการแปรรูปไมไดภายในกําหนดสองป นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัย
หรือมีเหตุจําเปนซึ่งผูรับอนุญาตรองขอเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่กอนระยะเวลาดังกลาว
สิ้นสุดลง อธิบดีกรมปาไมจะอนุญาตใหยืดเวลาตอไปอีกไดไมเกินสองป หากไมสามารถดําเนินการแปรรูปไม
ภายในระยะเวลาดังกลาวใหสั่งพักใชใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต
ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกผูรับอนุญาตใหยายสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใช
เครื่องจักร หรือผูรับโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรดวย
ความในสองวรรคกอน มิใหใชบังคั บในกรณีที่ ผูรับอนุญาตแจงเปนหนัง สือขอเลิก
ดําเนินการตั้งโรงงานแปรรูปไมตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่กอนระยะเวลาตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง
ขอ 5 หามมิใหผูรับอนุญาตขยายโรงงาน เวนแตไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมปาไม
การขยายโรงงานหมายถึง
(1) การเพิ่มจํานวนโตะเลื่อย เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใชสําหรับแปรรูปไม
(2) การเปลี่ยนแปลงโตะเลื่อย เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใชสําหรับแปรรูปไมใหมีขนาด
เพิ่มขึ้น หรือ
(3) การเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใชเปนตนกําลังสําหรับฉุดโตะเลื่อย เครื่องเลื่อย
หรือเครื่องใชสําหรับแปรรูปไมเพื่อใหมีกําลังเพิ่มขึ้น โดยไมแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ผูออกใบอนุญาต
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง
หากฝาฝนใหสั่งพักใชใบอนุญาตและงดตออายุใบอนุญาต มีกําหนดตั้งแตหนึ่งปถึงหาป
ขอ 6 ผูรับอนุญาตตองควบคุมดูแลการดําเนินกิจการของโรงงานแปรรูปไมใหถูกตองตาม
เงื่อนไขแหงบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการปาไม หากปรากฏวามีไมไมชอบดวยกฎหมายวาดวยการปาไม
อยูในบริเวณโรงงาน ใหสั่งพักใชใบอนุญาตและเพิกถอน
ขอ 7 เมื่อ พนัก งานเจา หนา ที่ต รวจโรงงานแปรรูปไม ไดมีคํา สั่ง ใหห ยุดทํา การแปรรูป ไม
ใหหยุดขนหรือเคลื่อนยายไม ใหกระทําหรือใหละเวนการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ผูรับอนุญาต ผูรับมอบอํานาจ
คนงาน หรือผูรับจาง ตองปฏิบัติตามคําสั่งนั้นทันที หากไมปฏิบัติตามใหสั่งพักใชใบอนุญาตและงดตออายุ
ใบอนุญาตมีกําหนดตั้งแตหนึ่งปถึงหาป
ขอ 8 ผูรับอนุญาตตองจัดทําบัญชีไมตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหถูกตองตามความเปน
จริงของแตละวัน หากฝาฝนหรือปฏิบัติไมถูกตองใหสั่งพักใชใบอนุญาต
ขอ 9 ผูรับอนุญาตตองออกหนังสือกํากับไมแปรรูปใหถูกตองตามความเปนจริงทุกครั้งที่มีการ
นําไมแปรรูปออกจากโรงงาน หากฝาฝนใหสั่งพักใชใบอนุญาตและงดตออายุใบอนุญาตมีกําหนดตั้งแต
หนึ่งปถึงหาป
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ขอ 10 ผูรับอนุญาตตองเก็บรักษาบัญชีไมและหลักฐานกํากับไมที่นําเขาและจําหนายออกไว
ณ สถานที่ที่ไดรับอนุญาต และตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสองปนับแตวันที่จําหนายไมหมดจํานวน
ตามหลักฐานควบคุมไมแตละฉบับ หากฝาฝนใหสั่งพักใชใบอนุญาต และงดตออายุใบอนุญาต มีกําหนด
ตั้งแตหนึ่งปถึงสองป
ขอ 11 ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนด ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9
ขอ 10 ขอ 13 ขอ 16 ขอ 18 ขอ 19 หรือขอ 20 ไมวาผูรับอนุญาตจะอยูในโรงงานหรือไมก็ตาม
ผูรับอนุญาตจะอางวาเปนการกระทําของคนงานหรือบุคคลอื่นไมได และไมเปนเหตุบรรเทาความผิด
แตอยางใด
ขอ 12 ผูรับอนุญาตตองจัดทําหลักเขตแสดงอาณาเขตบริเวณโรงงานตามที่ระบุในใบอนุญาต
เวนแตบริเวณโรงงานมีรั้วลอมหรือมีฝาผนังกั้น
ผูรับอนุญาตตองจัดทําแผนผังแสดงรายละเอียดรายการเครื่องจักรตนกําลัง โตะเลื่อย
เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใชสําหรับแปรรูปไมใหถูกตองตามความเปนจริงและเปนปจจุบัน พรอมทั้งลงนาม
เปนหลักฐาน แผนผังนี้ใหแสดงไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายในโรงงานที่ไดรับอนุญาตนั้น
ผูรับอนุญาตตองเปดประตูทางเขาออกโรงงานไวตลอดเวลาที่ทําการแปรรูปไม
หากฝาฝนวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ใหสั่งพักใชใบอนุญาต
หากฝาฝนวรรคสาม ใหสั่งพักใชใบอนุญาต และงดตออายุใบอนุญาต มีกําหนดตั้งแต
หนึ่งปถึงสามป
ขอ 13 ถาผูรับอนุญาตมีสถานที่รวมหมอนไมซึ่งตนเปนผูรับอนุญาตทําออกเอง หรือรับโอน
มาจากผูอื่นไวนอกบริเวณอาณาเขตโรงงานตามขอ 12 ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่
ผูออกใบอนุญาตใหใชสถานที่นั้นเปนที่รวมหมอนไมกอน
ผูรับ อนุญ าตตอ งจัด ทํา หลัก เขตและแผน ปา ยแสดงชื่อ ผูรับ อนุญ าต ณ สถานที่
รวมหมอนไมดังกลาว
ผูรับอนุญาตตองรับผิดชอบดูแลมิใหมีไมที่ไมชอบดวยกฎหมาย วาดวยการปาไม
อยูในเขตที่รวมหมอนไมดังกลาว
หากฝาฝนวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ใหสั่งพักใชใบอนุญาต
หากฝาฝนวรรคสาม ใหสั่งพักใชใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ 14 ผูรับอนุญาตตองอยูดูแลกิจการแปรรูปไมดว ยตนเอง หากไมอาจอยูดูแลกิจ การ
ดวยตนเองได ตองจัดใหมีตัวแทนเปนลายลักษณอักษรตามแบบที่อธิบดีกรมปาไมกําหนด เพื่ออํานวย
ความสะดวกและตอบคําถามแกพนักงานเจาหนาที่
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การตั้งตัวแทนตามวรรคหนึ่ง ตองปดหนังสือการตั้งตัวแทนไว ณ ที่เปดเผยและ
เห็นไดงายในสถานที่ที่ไดรับอนุญาต และตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ผูออกใบอนุญาตทราบภายใน 7 วัน
นับแตวันตั้งตัวแทน
หากฝาฝนใหสั่งพักใชใบอนุญาต
ขอ 15 ถาผูรับอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ 8 ขอ 10 ขอ 12 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
ขอ 13 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง หรือขอ 14 แหงขอกําหนดนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ผูออกใบอนุญาต
สั่งเปนหนังสือใหผูรับอนุญาตปฏิบัติหรือแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมเกินสิบหาวัน
และไมนอยกวาเจ็ดวัน นับแตวันที่ทราบหรือถือวาไดทราบคําสั่ง
หมวด 2
ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน (โรงเลื่อยมือ)
ขอ 16 หามมิใหผูรับอนุญาตติดตั้ง หรือใชเครื่องจักรกลใด ๆ ทําการแปรรูปไม หากฝาฝน
ใหสั่งพักใชใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ 17 ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติและรับผิดชอบตามขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 11
ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 และขอ 15 แหงขอกําหนดนี้โดยอนุโลม
หมวด 3
ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
ขอ 18 หามมิใหผูรับอนุญาตขยายโรงงาน เวนแตไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมปาไม
การขยายโรงงานหมายถึง
(1) การเพิ่มจํานวนโตะเลื่อย เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใชสําหรับแปรรูปไม
(2) การเปลี่ยนแปลงโตะเลื่อย เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใชสําหรับแปรรูปไมใหมขี นาด
เพิ่มขึ้นหรือ
(3) การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใชเปนตนกําลังหรือฉุดโตะเลื่อย เครื่องเลื่อย
หรือเครื่องใชสําหรับแปรรูปไมเพื่อใหมีกําลังเพิ่มขึ้น
หากฝาฝนใหสั่งพักใชใบอนุญาต และงดตออายุใบอนุญาต มีกําหนดตั้งแตหนึ่งป
ถึงสามป
ขอ 19 ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมเพื่อผลิตสิ่งสําเร็จรูป จะจําหนาย จาย โอน หรือ
นําออกจากโรงงานไดเฉพาะสิ่งที่สําเร็จรูปตามที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือในหลักฐานการอนุญาตเทานั้น
หามมิใหจําหนาย จาย โอน หรือนําไมแปรรูปออกจากโรงงาน เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
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ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมที่ไดรับอนุญาตใหไสกบ เซาะรอง รางลิ้น ซอยไม
หรือกระทําดวยประการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันนี้ จะจําหนาย จาย โอน หรือนําออกจากโรงงานได
เฉพาะไมที่ไดผานกรรมวิธีตามที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือในหลักฐานการอนุญาตเทานั้น หามมิใหจําหนาย
จาย โอน หรือนําไมแปรรูปที่ยังมิไดผานกรรมวิธีตามที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือในหลักฐานการอนุญาต
ออกจากโรงงาน เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
หากฝาฝนใหสั่งพักใชใบอนุญาต และงดตออายุใบอนุญาตมีกําหนดตั้งแตหนึ่งปถึงสามป
ขอ 20 หามมิใหผูรับอนุญาตผลิตผลิตภัณฑจําพวก ถวย โถ โอ ชาม ขัน พาน จาน ถาด
สลัดโบลว กระติก ครก หมอ อาง ถวยแกว เขียง หรือผลิตภัณฑดังกลาวที่เรียกชื่อเปนอยางอืน่ ซึง่ ทําจาก
ไมหวงหามที่เปนไมสัก พยุง ชิงชัน ประดู มะคาโมง ขะเจาะ มะเกลือ หรือชนิดไมที่รัฐมนตรีกําหนด
เพิ่มเติมตามมาตรา 53 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ไมวาจะเปนไมชิ้นเดียวหรือ
หลายชิ้นที่ไมไดอัดหรือประสานจากไมชิ้นเล็กหลายชิ้นรวมเปนไมชิ้นเดียว
หากฝาฝนใหสั่งพักใชใบอนุญาต และงดตออายุใบอนุญาตมีกําหนดตั้งแตหนึ่งปถึงหาป
ขอ 21 ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติและรับผิดชอบตามขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 11
ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 และขอ 15 แหงขอกําหนดนี้โดยอนุโลม
หมวด 4
ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมตอเนื่อง
ขอ 22 ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติและรับผิดชอบตามขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 11
ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 ขอ 15 ขอ 18 ขอ 19 และขอ 20 แหงขอกําหนดนี้โดยอนุโลม
หมวด 5
ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคนเพือ่ ประดิษฐกรรม
ขอ 23 ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติและรับผิดชอบตามขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 11
ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 ขอ 15 ขอ 16 ขอ 19 และขอ 20 แหงขอกําหนดนี้โดยอนุโลม
หมวด 6
ผูรับอนุญาตทําการแปรรูปไมเพื่อการคาโดยใชเครือ่ งจักร
ขอ 24 ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติและรับผิดชอบตามขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10
ขอ 11 ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 และขอ 15 แหงขอกําหนดนี้โดยอนุโลม
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หมวด 7
ผูรับอนุญาตทําการแปรรูปไมเพื่อการคาโดยใชแรงคน
ขอ 25 ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติและรับผิดชอบตามขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 11
ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 ขอ 15 และขอ 16 แหงขอกําหนดนี้โดยอนุโลม
หมวด 8
ผูรับอนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูป
ขอ 26 ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติและรับผิดชอบตามขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 14
และขอ 15 แหงขอกําหนดนี้โดยอนุโลม
ใหไว ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2532
(ลงนาม) สนั่น ขจรประศาสน
(พลตรี สนั่น ขจรประศาสน)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(ราชกิจจาฯ เลม 107 ตอนที่ 1 วันที่ 1 มกราคม 2533)
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(สําเนา)
ขอกําหนด
ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2539)
ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม
----------------------------โดยที่ขอกําหนดวาดวยการควบคุมการแปรรูปไม ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 ที่ใชบังคับอยูในขณะนี้ มีบางขอไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 58 แหง พระราชบัญ ญัติปา ไม พุท ธศัก ราช 2484
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 2 ใหยกเลิกความในขอ 15 แหงขอกําหนด ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม
ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 17 ขอ 21 ขอ 22 ขอ 23 ขอ 24 ขอ 25 และขอ 26
แหงขอกําหนดฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 17 ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติและรับผิดชอบตามขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 11
ขอ 12 ขอ 13 และขอ 14 แหงขอกําหนดนี้โดยอนุโลม”
“ขอ 21 ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติและรับผิดชอบตามขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 11
ขอ 12 ขอ 13 และขอ 14 แหงขอกําหนดนี้โดยอนุโลม”
“ขอ 22 ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติและรับผิดชอบตามขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 11
ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 ขอ 18 ขอ 19 และขอ 20 แหงขอกําหนดนี้โดยอนุโลม”
“ขอ 23 ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติและรับผิดชอบตามขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 11
ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 ขอ 16 ขอ 19 และขอ 20 แหงขอกําหนดนี้โดยอนุโลม”
“ขอ 24 ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติและรับผิดชอบตามขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10
ขอ 11 ขอ 12 ขอ 13 และขอ 14 แหงขอกําหนดนี้โดยอนุโลม”
“ขอ 25 ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติและรับผิดชอบตามขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 11
ขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 และขอ 16 แหงขอกําหนดนี้โดยอนุโลม”
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“ขอ 26 ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติและรับผิดชอบตามขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 และ
ขอ 14 แหงขอกําหนดนี้โดยอนุโลม”

ใหไว ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2539
(ลงนาม) สุวทิ ย คุณกิตติ
( นายสุวทิ ย คุณกิตติ )
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

20 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ประกาศกรมปาไม
เรื่อง กําหนดแบบบัญชีสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม

----------------------------------------------โดยที่เปนสมควรปรับปรุงแบบบัญชีสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
เสียใหม เพื่อใหผูรับใบอนุญาตคา หรือมีไวในครอบครองเพื่อการคา ซึง่ สิง่ ประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอืน่ ใด
บรรดาที่ทาํ ดวยไมหวงหาม สะดวกตอการจัดทํา และงายตอการตรวจสอบควบคุมของพนักงานเจาหนาที่
จึงอาศัยอํานาจตามกฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 วาดวยการคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคา ซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทําดวยไมหวงหาม ขอ 5 อธิบดีกรมปาไมจึงประกาศใหทราบดังนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกแบบบัญชีรับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
และบัญชีจําหนายหรือนําเคลื่อนที่ ซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
นับแตประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับเปนตนไป
ขอ 2 ใหผูรับใบอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคา ซึ่ง สิ่งประดิษ ฐ เครื่องใช
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ทําบัญชีรับจําหนายหรือนําเคลื่อนที่ และสถิติคงเหลือ สิ่งประดิษฐ
เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม และบัญชี… (บัญชีแบบ 1) ทายประกาศนี้แทน
ขอ 3 สําหรับผูรับใบอนุญาตคา หรือมีไวในครอบครองเพื่อการคา ซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม อยูกอนประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ ใหใชบัญชีเดิมตอไปได
จนถึงวันสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ขอ 4 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 60 วัน เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2533
(ลงนาม) ไพโรจน สุวรรณกร
(นายไพโรจน สุวรรณกร)
อธิบดีกรมปาไม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 107 ตอนที่ 117 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2533

21 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518
-----------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังตอไปนี้
1.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ
เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 24 มกราคม 2518
1.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ
เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 25 เมษายน 2518 (ฉบับที่ 2)
1.3 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ
เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2518 (ฉบับที่ 3)
1.4 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ
เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 แกไข
เพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบัญญัติปาไม พุท ธศัก ราช 2484 แกไขเพิ่ม โดยพระราชบัญญั ติปาไม (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2518 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2518 (ฉบับที่ 4)
ขอ 2 กําหนดใหทองที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรเปนเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ เครื่องใช
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
ขอ 3 ผูใดคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ทุกชนิด ทุกขนาด ทุกจํานวน ตองไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ขอ 4 ผูใดคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ทุกชนิด ทุกขนาด ทุกจํานวน อยูแลวกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับยื่นคําขอ
รับใบอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน 30 วัน นับแตวันประกาศฉบับนี้ใชยังคับ ตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวงสําหรับกรุงเทพมหานคร ใหยื่นตอกองคุมครอง กรมปาไม สําหรับจังหวัดอื่นใหยื่นตอปาไม
อําเภอทองที่ ในกรณีทองที่ใดไมมีปาไมอําเภอ ใหยื่นตอปาไมจังหวัดทองที่

22 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ขอ 5 สิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ที่ยกเวนไมตอง
ขอรับใบอนุญาตคา หรือมีไวในครอบครองเพื่อการคา ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับนี้คือ
5.1 ไมอัด แผนชิ้นไมอัด แผนใยไมอัด แผนไมอัดสารแร หรือสิ่งประดิษฐฯที่ทําจาก
วัสดุดังกลาว
5.2 อุ ป กรณ ก ารศึ ก ษา อุ ป กรณ ก ารกี ฬ า อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ ช า งไม อุ ป กรณ
เครื่องมือการเกษตร
5.3 เครื่องเรือน เครื่องใชในบานเรือนที่ใชไมแปรรูปเปนโครง โดยมีสวนประกอบอื่นๆ
ที่ทําดวยไมอัดหรือวัสดุอื่นเปนสวนใหญ
5.4 วัตถุโบราณ
5.5 ยานพาหนะที่ใชไมเปนสวนประกอบ
5.6 สิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหามอื่น
ที่รัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณ เห็นสมควรประการกําหนดเพิ่มเติม
ขอ 6 ประกาศฉบับนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงใบอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อ
การคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ซึ่งไดออกใหแกบุคคลใดไวแลว
กอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ
ขอ 7 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับนี้ ใหใชบังคับเมื่อพน 60 วัน นับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2534
(ลงนาม)

อาณัติ อาภาภิรม
(นายอาณัติ อาภาภิรม)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เลม 108 ตอนที่ 183 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2534

23 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ประกาศกรมปาไม
เรื่อง

ใหผูรับอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทาํ ดวยไมหวงหาม ออกหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอืน่ ใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม

โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรการควบคุม การจําหนาย หรือนําเคลื่อนที่ซึ่งสิ่งประดิษฐ
เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 วาดวยการคา หรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ขอ 6 อธิบดีกรมปาไมจึงกําหนดใหผูรับอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อ
การคาซึ่งสิ่งประดิษฐฯ ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวย
ไมหวงหาม ดังนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกแบบหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
ตามประกาศกรมปาไม เรื่อง ใหผูรับอนุญาตคา หรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ออกหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวย
ไมหวงหาม ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2533
ขอ 2 ใหผูรับอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐฯ ออกหนังสือกํากับ
สิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ตามแบบทายประกาศนี้เปนหลักฐานกํากับ
สิ่งประดิษฐ และใหกําหนดอายุการใชหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐฯ ดังกลาว ในระหวางการนําสิ่งประดิษฐฯ
เคลื่อ นที่ไปยัง จุด หมายปลายทางไดไมเ กิน 2 วัน เวน แตจะไดรับอนุญ าตจากพนัก งานเจา หนา ที่เ ปน
ลายลักษณอักษร
ขอ 3 หนั ง สื อกํ า กับสิ่ ง ประดิษ ฐ ฯ ตามขอ 2 ให พิ ม พเ ปน เล ม เล มละ 50 ฉบั บ แตละฉบั บ
แบงเปน 3 ตอน ขอความตรงกัน ตอนที่ 1 (ตนขั้ว) ใหเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย ณ สถานที่ไดรับอนุญาต
เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป ถัดจากวันจําหนายหรือนําเคลื่อนที่ ตอนที่ 2 (ตอนกลาง) ใหนําสงพนักงาน
เจาหนาที่ผูออกใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตอน 3 (ตอนปลาย)
ใหใชเปนหลักฐานกํากับสิ่งประดิษฐฯ เมื่อจําหนายหรือนําเคลื่อนที่ออกจากสถานที่ไดรับอนุญาตคาหรือ
มีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐฯ
ขอ 4 หนังสือกํากับสิ่งประดิษฐฯ ตามขอ 2 ผูรับอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคา
ซึ่งสิ่งประดิษฐฯ จะใชไดตอเมื่อไดนําหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐฯ ไปใหจังหวัดหรือฝายอนุญาตอุตสาหกรรมไม
กองคุมครอง กรมปาไม แลวแตกรณี ประทับตราประจําตอรูปเครื่องหมายกรมปาไมที่รอยตอหนังสือกํากับ
สิ่งประดิษฐฯ ทุกฉบับ พรอมกับออกหมายเลขประจําเลมให และที่หนาปกหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐฯ
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มีขอความที่แสดงวาอนุญาตใหใชได โดยมีพนักงานเจาหนาที่ผูตรวจสอบ/ประทับตราและผูอนุญาตได
ลงลายมือชื่อกํากับไวเปนหลักฐาน
ขอ 5 การเขี ย นข อ ความในหนั ง สื อ กํ า กั บ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ฯ ให พั บ ด า นหน า หนั ง สื อ กํ า กั บ
สิ่งประดิษฐฯ ทับกันทั้ง 3 ตอน แลวใชกระดาษคารบอนสอดระหวางตอนเขียนครั้งเดียวใหขอความตรงกัน
และการเขียนรายการสิ่งประดิษฐฯ ดานหลังหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐฯ ก็ใหพับเขียนเชนเดียวกัน
ขอ 6 การออกหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐฯ แตละครั้ง เมื่ออางหลักฐานการไดมาจากหลักฐาน
ฉบับใด ใหบันทึก วัน เดือน พ.ศ. และรายการจําหนายลงในหลักฐานฉบับนั้น พรอมหักยอดแสดงรายการ
คงเหลือแตละครั้งใหถูกตอง
ขอ 7 การนําสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม เคลื่อนที่จาก
สถานที่ไดรับอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐฯ ออกนอกเขตอําเภอหรือจังหวัด
(กรณีตางจังหวัด) หรือออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร หรือออกนอกราชอาณาจักร ใหปฏิบัติดังนี้
7.1 การนําวงกบ ประตู หนาตาง แตละขนาด จํานวนเกิน 15 วง/บาน หรือเตียงนอน
ทุกขนาด รวมกันเกิน 2 หลัง ลูกกรงกลึงเกิน 50 อั น เคลื่อนที่จากสถานที่ไดรับอนุญาตใหคาหรือมีไว
ในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐฯ แหงเดียว หรือหลายแหงในทองที่อําเภอเดียวกันหรือตางอําเภอ
โดยบรรทุกยานพาหนะหรือในขบวนรถไฟเดียวกัน ตองใหพนักงานเจาหนาที่ทองที่ที่สถานที่คาหรือมีไว
ในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐฯ ตั้งอยู ตรวจสอบรับรองในหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ ที่ใชเปน
หลักฐานกอน จึงจะนําเคลื่อนที่ออกนอกเขตจังหวัดได เวนในทองที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา อางทอง สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สิงหบุรี และนครปฐม ใหออกหนังสือ
กํากับสิ่งประดิษฐฯ เคลื่อนที่ภายใน 10 จังหวัดดังกลาวไดโดยไมตองใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบรับรอง
7.2 การนําถวย โถ โอ ชาม ขัน พาน ถาด สลัดโบลว กระติก ครก หมอ อาง ถวย แกว
เขียง หรือผลิตภัณฑดังกลาวที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นที่ทําดวยไมสัก พยุง ชิงชัน ประดู มะคาโมง ขะเจาะ และ
มะเกลือ ไมวาจะเปนไมชิ้นเดียวหรือหลายชิ้น ที่ไมไดอัดหรือประสานจากไมชิ้นเล็กๆ หลายชิ้นรวมกัน
ทุกขนาด ทุกจํานวน ตองใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบรับรองในหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐฯ ที่ใชเปน
หลักฐานใหเ รียบร อ ยกอน จึงจะนําเคลื่อ นที่ออกนอกเขตอําเภอ (กรณีตา งจั งหวั ด) หรือออกนอกเขต
กรุงเทพมหานครได
7.3 การนําสิ่งประดิษฐฯ ทุกชนิด ทุกขนาด ทุกจํานวน ที่อธิบดีกรมปาไมไมไดประกาศ
ยกเวนออกนอกราชอาณาจัก ร ต องใหพ นักงานเจาหนา ที่ตรวจสอบรับรองในหนั งสือกับสิ่งประดิษฐฯ
ทุกฉบับที่ใชเปนหลักฐานใหเรียบรอยกอน จึงจะนําเคลื่อนที่ออกนอกราชอาณาจักรได ยกเวนผูรับอนุญาต
ใหคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐฯ ที่ตั้งอยูในทองที่ 10 จังหวัด ตามขอ 7.1 ไมตองให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบรับรอง
ขอ 8 กรณีสถานที่คาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐฯ ตั้งอยูในทองที่อําเภอที่
ไมมี สํา นัก งานปาไม อําเภอ หรือไมมีเ จา พนัก งานปาไมประจําการ อนุ โลมใหผูรับอนุญาตค าหรือมี ไว
25 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐฯ นําสิ่งประดิษฐฯ ตามที่กลาวในขอ 7.1 และ 7.2 ออกนอกเขต
อําเภอทองที่หรือจังหวัดแลวแตกรณี ไปถึงสํานักงานปาไมหรือดานปาไมดานแรก เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่
ผู มีอํ า นาจตรวจสอบรั บ รองในหนั ง สื อกํ า กับ สิ่ง ประดิษ ฐฯ ทุ ก ฉบั บที่ใ ช เ ป น หลัก ฐานให เ รี ย บร อยกอ น
จึงจะนําเคลื่อนที่ตอไปยังจุดหมายปลายทางได
ทั้งนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด 30 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
ลงนาม

ทิวา สรรพกิจ
(นายทิวา สรรพกิจ)
อธิบดีกรมปาไม

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 109 ตอนที่ 19 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2535)
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แบบหนัง สือ กํา กับ สิ่ง ประดิษ ฐฯ เครื่องใช หรือสิ่ง อื่น ใดบรรดาที่ทํา ดว ยไมห วงหา ม
ทายประกาศกรมปาไม เรื่อง ใหผูรับอนุญาตคา หรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐฯ
เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ออกหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐฯ เครื่องใช
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
(ดานหนาหนังสือกํากับฯ)
ฉบับที่ ……………………
เลมที่ …………………….
หนังสือกํากับสิ่งประดิษฐฯ เครื่องใช
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาํ ดวยไมหวงหาม
ชื่อสถานที่ไดรับอนุญาต ………….………………………
วันที่ ……….(เวลา)……………….เดือน………………….พ.ศ. ……….
ผูรับใบอนุญาตมีไวใน
ขาพเจา…………….……...……….…
ผูรบั ใบอนุญาตคา
ครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐฯ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ณ ที่.……….……
เลขที่……………….…หมูที่……..…..ตรอก/ซอย………….………………ถนน………………..…………..
ตําบล/แขวง……………………….อําเภอ/เขต…….……………………. จังหวัด …………………………..
ตามใบอนุญาต ………………….…. เลขที่ ……….. เลมที่………..ลงวันที่…..….เดือน………………. ..
พ.ศ. ………… ไดจําหนาย จาย โอนสิ่งประดิษฐฯ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
ชนิด ………………………...….จํานวน …………...…….ตามรายการทายหนังสือกํากับนี้ซึ่งไดมาโดย
ผลิตจากโรงงานแปรรูปไมเพื่อประดิษฐกรรมของขาพเจา ตามใบอนุญาต……………………
ฉบับที่…………เลมที่…………..ลงวันที่…………เดือน……………….พ.ศ. ………
หนังสือกํากับสิ่งประดิษฐฯ ของ ………………………………………….ฉบับที่ ……………..
เลมที่………………..ลงวันที่………………..เดือน………………พ.ศ. ………………
หนังสือกํากับสิ่งประดิษฐฯ ของ ………………………………………….ฉบับที่ ……………..
เลมที่………………..ลงวันที่………………..เดือน………………พ.ศ. ………………
หนังสือกํากับสิ่งประดิษฐฯ ของ ………………………………………….ฉบับที่ ……………..
เลมที่……….……..ลงวันที่…………..เดือน………………..……พ.ศ. ………………
ใหกับ……………..…..…นําเคลื่อนที่ไปเพื่อ
คา
ใชสอยสวนตัว ณ เลขที่ …………หมูที่…...
ตรอก/ซอย…………….ถนน……………….ตําบล/แขวง………………….อําเภอ/เขต……………………..
จังหวัด…………………… โดยพาหนะ ………………………….. หมายเลขทะเบียน ……………………..
ในความควบคุมของ…………………………………………………
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ขาพเจาขอรับรองวา สิ่งประดิษฐฯ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาทีท่ าํ ดวยไมหวงหามตามรายการ
ทายหนังสือกํากับฯ นี้ ไดมาโดยชอบตามพระราชบัญญัติปาไม และไดลงบัญชีจําหนาย เลมที่ …………
หนาที่ …………………….ลําดับที่ ……………………………..แลว……………………………………….
หนังสือกํากับฯ ฉบับนี้ใหใชกํากับสิ่งประดิษฐฯ ระหวางนําเคลื่อนที่ไดไมเกิน 2 วัน นับแตวัน
และเวลาที่ออกหนังสือกํากับฯ นี้
(ลงชื่อ) …………………………………………ผูรับอนุญาต
(…………………………………………..)
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สําหรับพนักงานเจาหนาที่

ที่ ……………….. / ………………..
ที่ทาํ การ……………………...
วันที่ ……………….. เดือน ……………… พ.ศ. ………………
ขาพเจา …………………………….. ตําแหนง ………………………. …………ไดตรวจสอบ
สิ่งประดิษฐฯ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ตามรายการทายหนังสือกํากับฯ ฉบับนี้แลว
รับรองวา ถูกตอง และเปนสิ่งประดิษฐฯ ที่ไดมาโดยชอบตามพระราชบัญญัติปาไม ซึ่งผูรับใบอนุญาต
ไดนําลงบัญชีแสดงรายการจําหนายแลว จึงใหใชหนังสือกํากับฉบับนี้เปนหลักฐานระหวางนําเคลื่อนที่
ไปยังจุดหมายปลายทาง ตามที่ระบุไวในหนังสือกํากับฯ ฉบับนี้ไดจนถึงวันที่ ………เดือน …………..……
พ.ศ. ……………
(ลงชื่อ)………………………………………… พนักงานเจาหนาที่
(…………………………………………)
ตําแหนง …………………………………………
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บัญชีรายการสิ่งประดิษฐฯ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาํ ดวยไมหวงหาม
ทายหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐฯ เลมที่ ……………….. ฉบับที่ ………………
ลงวันที่ ………เดือน …………………. พ.ศ. …………
ลําดับ

ลักษณะ
สิ่งประดิษฐฯ

กวาง

ขนาด
ยาว

หนาหรือสูง

จํานวน

หมายเหตุ

รวมสิ่งประดิษฐฯ ทัง้ สิน้ จํานวน…………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………….ผูรับใบอนุญาต
(…………………..…………………)
(ลงชื่อ)………………………………… พนักงานเจาหนาที่ผูตรวจสอบ
(…………………………………..)
ตําแหนง ………………………………..
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ประกาศกรมปาไม
เรื่อง มอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่
พิจารณาสั่งเรื่องขอทําการแปรรูปไมเพื่อการคา
หรือตั้งโรงงานแปรรูปไม หรือตั้งโรงคาไมแปรรูป
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเรื่องการมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาสั่ง เรื่องขอทําการ
แปรรูปไมเพื่อการคา หรือตั้งโรงคาไมแปรรูป หรือตั้งโรงงานแปรรูปไมเสียใหมใหเปนการเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยความตามขอ 3 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช 2484 วาดวยการแปรรูปไมและมีไมแปรรูป ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2519 อธิบดีกรมปาไม
ออกประกาศเปนคําสั่งทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาสั่งเรื่องการขอทําการ
แปรรูปไมเพื่อการคา หรือตั้งโรงคาไมแปรรูป หรือตั้งโรงงานแปรรูปไม ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกรมปาไม เรื่อง มอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาสั่งเรื่อง
การขอทําการแปรรูปไมเพื่อการคาหรือตั้งโรงงานแปรรูปไม หรือตั้งโรงคาไมแปรรูป ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2502
เวนแตการพิจารณาสั่งอนุญาตใหทําการแปรรูปไม ตั้งโรงงานแปรรูปไม ตั้งโรงคาไมแปรรูป หรือมีไมแปรรูป
ไวในครอบครองซึ่งผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาสั่งอนุญาตไปแลว ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2519
ซึ่งเปนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใชเปนตนมา
และกอนประกาศกรมปาไมฉบับนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนการดําเนินการโดยชอบตามพระราชบัญญัติปาไม
ซึ่งใชบังคับในขณะนั้น
ขอ 2 เมื่อไดรับคําขอตั้งโรงคาไมแปรรูป หรือคําขอตออายุใบอนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูป
ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแหงทองที่นั้น ๆ แลวแตกรณี สอบสวนพิจารณา
แลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัดเปนผูพิจารณาสั่ง เมื่อไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดแลว
จึงใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอนั้นดําเนินการออกใบอนุญาตได
ขอ 3 เมื่อไดรับคําขอตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน หรือคําขอตออายุใบอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไมโ ดยใชแรงคน ใหน ายอํา เภอหรือปลัดอําเภอผูเ ปน หัว หนา ประจํา กิ่ง อํา เภอแหง ทอ งที่นั้น ๆ
แลวแตกรณี สอบสวนพิจารณาแลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัดเปนผูพิจารณาสั่ง
เมื่อไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด จึงใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอนั้น
ดําเนินการออกใบอนุญาตได
ขอ 4 เมื่อไดรับคําขอตั้งโรงงานแปรรูปไม โดยใชกําลังเครื่องจักรกล (เครื่องจักรไอน้ํา
เครื่องยนต หรือเครื่องมอเตอรไฟฟา) ไมวาจะมีปริมาณแรงมาเทาใด ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปน
หัวหนาประจํากิ่งอําเภอแหงทองที่นั้น ๆ แลวแตกรณี สอบสวนพิจารณาแลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยัง
ผูวาราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นตออธิบดีกรมปาไม เมื่อไดรับอนุมัติจากกรมปาไมแลว
จึงใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการออกใบอนุญาตได
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ขอ 5 เมื่อไดรับคําขอตออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม โดยใชกําลังเครื่องจักรกล
(เครื่องจักรไอน้ํา เครื่องยนต หรือเครื่องมอเตอรไฟฟา) ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํา
กิ่งอําเภอแหงทองที่นั้น ๆ แลวแตกรณี สอบสวนพิจารณาแลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัด
เปนผูพิจารณาสั่ง
ขอ 6 เมื่อไดรับคําขอทําการแปรรูปไมโดยใชแรงคนเพื่อการคาชั่วคราว ใหนายอําเภอหรือ
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแหงทองที่นั้น ๆ แลวแตกรณี สอบสวนพิจารณาแลวเสนอเรื่อง
และความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัด เปนผูพิจารณาสั่ง เมื่อไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดแลว
จึงใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอนั้นดําเนินการออกใบอนุญาตได
ขอ 7 เมื่อไดรับคําขอทําการแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรกล (เครื่องจักรไอน้ํา เครื่องยนต
หรือเครื่องมอเตอรไฟฟา) ชั่วคราว ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแหงทองที่นั้น
แลวแตกรณี สอบสวนพิจารณาแลวเสนอเรื่องและความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นตออธิบดีกรมปาไม เมื่อไดรับอนุมัติจากกรมปาไมแลว จึงใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการ
ออกใบอนุญาตได
ขอ 8 การขอทําการแปรรูปไมโดยใชแรงคนหรือเครื่องจักรกลตามความในขอ 6 และ 7
ถือวาเปนการขอทําการแปรรูปไมชั่วคราว เมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุแลวไมใหตออายุใบอนุญาตอีก
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2522
(ลงนาม) ถนอม เปรมรัศมี
(นายถนอม เปรมรัศมี)
อธิบดีกรมปาไม

(ราชกิจจาฯ เลม 96 ตอนที่ 25 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2522)
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ประกาศกรมปาไม
เรื่อง กําหนดแบบบัญชีประจําโรงงานแปรรูปไม
และโรงคาไมแปรรูป
ตามพระราชบัญญัติปาไม

ดวยกรมปาไมไดพิจารณาเห็นสมควรแกไขแบบบัญชีประจําโรงงานแปรรูปไมและโรงคาไมแปรรูป
เสียใหม เนื่องจากแบบบัญชีที่ใชอยูในปจจุบันไดกําหนดขึ้นใชเปนเวลานานแลว ไมเหมาะสมกับเหตุการณ
ปจจุบัน และมักจะมีปญหายุงยากในการปฏิบัติทั้งผูรับอนุญาตและเจาหนาที่ผูตรวจสอบ เนื่องจากมีแบบบัญชี
หลายแบบ และมีขั้นตอนการลงบัญชียุงยากสลับซับซอน จึงไดพิจารณากําหนดแบบบัญชีขึ้นใหม เพื่อให
เกิดความเหมาะสม และสะดวกแกการปฏิบัติ
อาศัยอํานาจตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 วาดวยการแปรรูปไมและมีไมแปรรูป ขอ 6 และขอ 7 อธิบดีกรมปาไมจึงกําหนดแบบบัญชี
ประจํา โรงงานแปรรูป ไมแ ละโรงคา ไมแ ปรรูป ใหผูรับ อนุญ าตปฏิบัติต ามแบบบัญ ชีท า ยประกาศนี้
บรรดาแบบบัญชีที่ใชอยูในปจจุบันใหใชไดตอไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2523 และใหเริ่มใชแบบบัญชี
ที่กําหนดขึ้นตามประกาศนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2524 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2523
ถนอม เปรมรัศมี
อธิบดีกรมปาไม

(ราชกิจจาฯ เลม 97 ตอนที่ 202 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2523)
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คําแนะนํา
การทําบัญชีไมทอนประจําโรงงานแปรรูปไม
หมายถึง เลขลําดับไมทุกชนิดที่นําเขาสูโรงงานแปรรูปไม ใหลงตามลําดับ
ตั้งแตเลขที่ 1 ไปจนถึงสิ้นป เมื่อขึ้นปใหมจึงเปลี่ยนขึ้นลําดับที่ใหม
หมายถึง วัน เดือน ป ที่นําไมทอนเขาสูบริเวณโรงงานแปรรูปไม
วัน เดือน ป
ใหระบุชื่อชนิดไมทุกชนิดที่นําเขาสูบริเวณโรงงานแปรรูปไมตามความเปนจริง
ชนิดไม
เลขเรียง
หมายถึง เลขประจําทอนไมที่พนักงานเจาหนาที่ตีทับไว
หมายถึง รูปรอยตราของรัฐบาลที่พนักงานเจาหนาที่ตีประทับไว
รูปรอยตรา
ใหระบุขนาดความยาว ความโต ของไมแตละทอน
ขนาด
ปริมาตร
ใหคํานวณเปนลูกบาศกเมตร โดยใชสูตรตามที่ทางราชการกําหนด
หลักฐานการไดมา ใหระบุชื่อที่ทําการออกหลักฐาน พรอมทั้งฉบับที่ เลมที่ และวัน เดือน ป
ที่ออกหลักฐาน
ใหระบุวาจําหนายโดยวิธีใด เมื่อใด
การจําหนาย
ถามีขอความสิ่งใดที่จะระบุเพิ่มเติม ใหระบุไวในชองนี้
หมายเหตุ

1. ลําดับที่
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ขอปฏิบัติ
1. เมื่อถึงวันสิ้นเดือน ใหขีดเสนยาวตลอดหนา เปนชองรวมจํานวนไมและปริมาตรไมที่รับเขา
2. หลักฐานการไดมา ผูรับอนุญาตตองเก็บรักษาไวเปนหลักฐานประจําโรงงานฯ เพื่อเจาหนาที่
จะไดตรวจสอบตามระเบียบของทางราชการ
3. บัญชีประจําโรงงาน ผูรับอนุญาตตองเก็บรักษาไว ณ สถานที่ที่ไดรับอนุญาต เพื่อให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจดูได และผูรับอนุญาตตองลงรายการใหครบถวนตามความเปนจริง
อยูเสมอ
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บัญชีไมทอนประจําโรงงานแปรรูปไม……….ประจําเดือน………………พ.ศ. ………
6
ขนาด

8
หลักฐานการไดมา

7
1
5
2
3
4
ปริมาตร
ลําดับที่
รูป
วัน เดือน ป ชนิดไม เลขเรียง
ยาว โต
ที่ทาํ การใด
(ตลอดป)
รอยตรา

ใบเบิกทาง
หรือหลักฐานที่อาง
ฉบับ เลมที่ วัน เดือน ป
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9
การจําหนาย
10
โดยวิธี
วัน เดือน ป หมายเหตุ
แปรรูป
ที่จําหนาย
หรือวิธีใด

คําแนะนํา
การทําบัญชีไมแปรรูปประจําโรงงานแปรรูปไม หรือโรงคาไมแปรรูป
หมายถึง เลขลําดับที่ทั่วไปในการรับ ใหลงตามลําดับที่ตั้งแต 1 ไปจนถึงสิ้นเดือน
เมื่อขึ้นเดือนใหมใหเริ่มเลขลําดับใหม
วัน เดือน ป หมายถึง วัน เดือน ป ที่ไดรับไมแปรรูปเขาโรงงานแปรรูปไม หรือโรงคาไมแปรรูป
หรือวันที่ไดรับไมแปรรูปจากไมทอนที่ทําการแปรรูปได
ไมแปรรูปที่รับ ใหระบุชนิดไมที่นําเขา พรอมทั้งจํานวนและปริมาตรไม ตลอดจนหลักฐานการไดมา
ก็ใหระบุชื่อผูออกหลักฐาน ฉบับที่ เลมที่ วัน เดือน ป ที่ออกหลักฐานตามความเปนจริง
กรณีที่เปนไมแปรรูปรับจากการแปรรูปจากไมทอนของโรงงานแปรรูปไมของผูรับอนุญาต
ที่อยูในสถานที่เดียวกัน ใหระบุในชองผูออกหลักฐานวา “รับจากการแปรรูป” แลวให
ระบุไวในชองหมายเหตุ (ชองที่ 4) วาไดมาจากการแปรรูปไมทอนตามบัญชีไมทอน
เลขลําดับที่เทาใด เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
หมายเหตุ
ถามีสิ่งใดจะระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับไมแปรรูปใหระบุไวในชองนี้
หมายถึง เลขลําดับที่ทั่วไปในการจําหนาย ใหลงตามลําดับที่ตั้งแต 1 ไปจนถึงสิ้นเดือน
ลําดับที่
เมื่อขึ้นเดือนใหมใหเริ่มเลขลําดับใหม
วัน เดือน ป หมายถึง วัน เดือน ป ที่จําหนายไมแปรรูปออกจากโรงงานแปรรูปไม หรือโรงคา
ไมแปรรูป
ไมแปรรูปที่จําหนาย ใหระบุชนิดไมที่จําหนาย พรอมทั้งจํานวนและปริมาตรไม ตลอดจนหลักฐาน
การจําหนาย หนังสือกํากับไมแปรรูป ฉบับที่ เลมที่ วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือ
กํากับไมแปรรูป
หมายเหตุ
ถามีสิ่งใดจะระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจําหนายไมแปรรูป ใหระบุไวในชองนี้

1. ลําดับที่
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

ขอปฏิบัติ
1. สําหรับโรงงานแปรรูปไม ใหลงรายการรับหรือจําหนายเศษไม ขี้เลื่อย ไวเปนหลักฐานในชอง
ชนิดไมและปริมาตรไม
2. เมื่อถึงสิ้นเดือน ใหขีดเสนยาวตลอดหนา เปนชองรวมจํานวนไมและปริมาตรไมที่รับเขาและ
จําหนาย
3. หลักฐานการไดมาและหลักฐานการจําหนาย ผูรับอนุญาตตองเก็บรักษาไวเปนหลักฐานประจํา
โรงงานแปรรูปไมหรือโรงคาไมแปรรูป
4. บัญชีประจําโรงงานแปรรูปไม หรือโรงคาไมแปรรูป ผูรับอนุญาตตองเก็บรักษาไว ณ สถานที่
ที่ไดรับอนุญาตเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจดูได และผูรับอนุญาตตองลงรายการใหครบถวน
ตามความเปนจริงอยูเสมอ
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บัญชีไมแปรรูปประจําโรงงานแปรรูปหรือโรงคาไมแปรรูป………..……ประจําเดือน…………..………..พ.ศ. ………….
3
2
ไมแปรรูปที่รับ
1
วัน
ลําดับ
หลักฐานการจําหนาย
เดือน ชนิด
ที่
จํานวน ปริมาตร ผูออก ฉบับ เลม วัน เดือน
ป
ไม
หลักฐาน ที่
ที่
ป
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4
หมาย
เหตุ

7
6
ไมแปรรูปที่จําหนาย
5
วัน
ลําดับ
หลักฐานการไดมา
เดือน ชนิด
ที่
จํานวน ปริมาตร ฉบับ เลม วัน เดือน
ป
ไม
ที่
ที่
ป

8
หมาย
เหตุ

คําแนะนํา
การทําบัญชีแสดงสถิติไมทอนและไมแปรรูปประจําโรงงานแปรรูปไม
หรือโรงคาไมแปรรูป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ลําดับที่ หมายถึง เลขลําดับไมทุกชนิด ทั้งไมทอนและไมแปรรูป
ชนิดไม ใหระบุชนิดไมทุกชนิดที่นําเขาหรือจําหนาย
ยอดยกมาจากเดือนกอน ใหแสดงยอดสถิติของเดือนที่แลวมา โดยลงยอดจํานวนและปริมาตร
รับในเดือนนี้
ใหแสดงยอด จํานวน และปริมาตรไมที่รับในเดือนนี้
จําหนายในเดือนนี้ ใหแสดงยอด จํานวน และปริมาตรไมที่จําหนายในเดือนนี้
ยอดยกไปเดือนหนา ใหแสดงยอดสถิติของไมที่คงเหลือ
หมายเหตุ ถามีขอความสิ่งใดที่จะระบุเพิ่มเติม ใหระบุไวในชองนี้

ขอปฏิบัติ
1. เมื่อถึงวันสิ้นเดือน ใหขีดเสนยาวตลอดหนา เปนชองรวมจํานวนไม ปริมาตรไมทคี่ งเหลือยกมา
จากเดือนกอน
รับในเดือนนี้
จําหนายในเดือนนี้
และยอดยกไปเดือนหนา
2. บัญชีประจําโรงงาน ผูรับอนุญาตตองเก็บรักษาไว ณ สถานที่ที่ไดรับอนุญาต เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจดูได และผูรับอนุญาตตองลงรายการใหครบถวนตามความเปนจริงอยูเสมอ
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บัญชีแสดงสถิติไมทอนและไมแปรรูปของโรงงานแปรรูปไมหรือโรงคาไมแปรรูป………..ประจําเดือน…………พ.ศ. ………
1
2
ลําดับ ชนิด
ที่
ไม

4
5
6
3
7
ยอดยกมาจากเดือนกอน
รับในเดือนนี้
จําหนายในเดือนนี้
คงเหลือยกไปเดือนหนา
หมาย
ไมทอน
ไมแปรรูป
ไมทอน
ไมแปรรูป
ไมทอน
ไมแปรรูป
ไมทอน
ไมแปรรูป
เหตุ
จํานวน ปริมาตร จํานวน ปริมาตร จํานวน ปริมาตร จํานวน ปริมาตร จํานวน ปริมาตร จํานวน ปริมาตร จํานวน ปริมาตร จํานวน ปริมาตร
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(สําเนา)
ประกาศกรมปาไม
เรื่อง การใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมหรือโรงคาไมแปรรูป
ออกหนังสือกํากับไมแปรรูป
--------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2503 อธิบดีกรมปาไมจึงประกาศกําหนดให
ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมหรือผูรับอนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูปออกหนังสือกํากับไมแปรรูป เพื่อให
บุคคลนําไมแปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ที่ไดรับอนุญาตไปยังสถานที่อีกแหงหนึ่ง ดังตอไปนี้
1. ใหยกเลิกประกาศกรมปาไม เรื่อง การใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมหรือโรงคา
ไมแปรรูปออกหนังสือกํากับไมแปรรูป ฉบับลงวันที่ 4 ธันวาคม 2529
2. ใหผูรับ อนุญ าตตั้ง โรงงานแปรรูป ไมห รือ โรงคา ไมแ ปรรูป ออกหนัง สือ กํา กับ ไมแ ปรรูป
ตามแบบแนบท ายประกาศนี้ เพื่ อใหบุคคลนําไมแปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ที่ไดรับอนุญาตได และ
หนังสือกํากับไมแปรรูปนี้ ใหถือเสมือนหนึ่งเปนใบเบิกทางของพนักงานเจาหนาที่ ตามมาตรา 39 โดยให
มีอายุการใชไดไมเกิน 24 ชั่วโมง นับตั้งแตวันและเวลาที่ออกหนังสือกํากับไมแปรรูปเปนตนไป
3. หนังสือกํากับไมแปรรูปตามขอ 2 ใชไดเฉพาะในเขตทองที่จังหวัดที่ไดรับอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไมหรือโรงคาไมแปรรูปของตนเองเทานั้น เวนแตผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมหรือผูรับอนุญาต
ตั้งโรงคาไมแปรรูป ซึ่งไดรับอนุญาตตั้งภายในเขตทองที่ จังหวัดสิงหบุรี , จังหวัดอางทอง , จังหวัดปทุมธานี,
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , จังหวัดนนทบุรี , กรุงเทพมหานคร , จังหวัดสมุทรสาคร , จังหวัดสมุทรสงคราม,
จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ ใหใชภายในเขตทองที่ทั้ง 10 จังหวัด นั้นได
4. หนังสือกํากับไมแปรรูปดังกลาวในขอ 2. และขอ 3. ใหจัดพิมพเปนเลม จํานวนเลมละ
50 ฉบับ แตละฉบับมีสามตอน ตอนปลายใชกํากับไมแปรรูปที่นําเคลื่อนที่หรือขนยายไป ตอนกลางใหรวบรวม
สงพนักงานเจาหนาที่ผูออกใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมหรือตั้งโรงคาไมแปรรูป หรือผูรับมอบอํานาจ
แลวแตกรณี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปทุกๆ เดือน สวนตอนตนขั้วใหผูรับอนุญาตเก็บไวในที่ปลอดภัย
ในบริเวณโรงงานแปรรูปไมหรือโรงคาไมแปรรูปของผูรับอนุญาตเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป เมื่อพนกําหนดแลว
จะทําลายเสียก็ได
5. หนังสือกํากับไมแปรรูปแตละเลม จะใชไดตอเมื่อผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม หรือ
โรงคาไมแปรรูป ไดนําไปใหจังหวัดทองที่หรือฝายอนุญาตอุตสาหกรรมไม กองการอนุญาต แลวแตกรณี
ประทับตราประจําตอ ซึ่งเปนเครื่องหมายกรมปาไมทุกฉบับ และใหพนักงานเจาหนาที่ประทับตราประจําตอ
ซึ่งเปนเครื่องหมายกรมปาไมที่หนาปกหนังสือกํากับไมแปรรูปทุกเลม ทั้งใหระบุเลมที่ของหนังสือกํากับ
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ไมแปรรูปเลมนั้น และฉบับที่ วัน เดือน ป ของใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมหรือตั้งโรงคาไมแปรรูป
พรอมกับระบุขอความวา “ใหใชได” แลวใหผูอนุญาตหรือผูรับมอบลงลายมือชื่อตําแหนงไวเปนหลักฐาน
ที่หนาปกดวย
สําหรับหนังสือกํากับไมแปรรูปตอนปลายทุกฉบับ ที่มอบใหผูนําเคลื่อนที่ใชกํากับไมแปรรูป
ใหจังหวัดประทับตราแสดงเงื่อนไขการอนุญาตใหนําเคลื่อนที่ ดังนี้
5.1 ในเขตทองที่ 10 จังหวัด ตามขอ 3 ใหกําหนดแบบตราอนุญาตใหนําเคลื่อนที่ได
โดยไมตองแจงผานดานปาไม และใหนําผานดานปาไมไดทุกเวลาภายในอายุหนังสือกํากับไมแปรรูป
หากนําไมแปรรูปเคลื่อนที่ออกนอกเขต 10 จังหวัด ตองขอรับใบเบิกทางจากพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่
หรือดานปาไมแหงแรกที่ตั้งอยูในเสนทางที่จะนําไมออกนอกเขต 10 จังหวัดนั้นเสียกอน
5.2 จังหวัดอื่นๆ นอกจาก 10 จังหวัด ตามขอ 5.1 ใหกําหนดแบบตราอนุญาตใหนําเคลื่อนที่
ไดทุกเวลาภายในอายุหนังสือกํากับไมแปรรูป และนําผานดานปาไมในเขตจังหวัดนั้นได (เวนดานปาไม
ประเภทที่ 1) หากนําเคลื่อนที่ออกนอกเขตจังหวัดนั้น ตองขอรับใบเบิกทางจากพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่
หรือดานปาไมในเขตทองที่จังหวัดนั้นเสียกอน
6. การกรอกขอความในแบบฟอรมหนังสือกํากับไมแปรรูป ตามขอ 4. ใหพับตอนปลายดานหนา
แบบหนังสือกํากับไมแปรรูปอยูดานบนใหแบบหนังสือกํากับไมแปรรูปทั้ง 3 ตอนตรงกัน แลวใหเขียนครั้งเดียว
โดยใชกระดาษคารบอนสอดแทรกใหขอความตรงกันทั้ง 3 ตอน แลวกลับดานหลังเขียนรายการไมแปรรูป
โดยปฏิบัติเชนเดียวกับการเขียนรายการดานหนา
ทั้งนี้ ใหใชบังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 30 วัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2546
(ลงนาม) วีรพันธุ ศรีบุญลือ
(นายวีรพันธุ ศรีบุญลือ)
อธิบดีกรมปาไม
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1. (ตอนตนขั้วเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย)

หนังสือกํากับไมแปรรูป
เลมที่……………….ฉบับที่…………………ชื่อในทางการพาณิชย………………………………………………………
วันที่………..………(เวลา………น.) เดือน……….…….……… พ.ศ. ……………
ขาพเจา…………………………..……….ผูรับอนุญาตตั้ง…………………………..……………………….
โดยใช………………………………..ปริมาณกําลัง…………….…….แรงมา ณ ที่………………………………………
ตําบล……………………..….……....อําเภอ…………..……..…….………..จังหวัด…………….……...………………..
ตามใบอนุญาตที่ทําการ………………………………………………….เลมที่……………………เลขที่……………………
ลงวันที่………….เดือน…………………พ.ศ. ……….ไดจําหนายไม………………………………………………………
จํานวน…………….…………..แผน ปริมาตร………………..………….……..ลูกบาศกเมตร ตามรายการทายหนังสือ
กํากับไมแปรรูปนี้ใหแก………………………………………………………………...นําเคลื่อนที่จากโรงงานแปรรูปไมหรือ
โรงค า ไม แ ปรรู ป แห ง นี้ ไ ปยั ง ที่ ………………………..………………….………ตํ า บล………..………………………..
อําเภอ………………………………จังหวัด………………………………….โดยทาง……………………..………………..
ในความควบคุมของ……………………………………………………………………………………….……………….
ไมแปรรูปจํานวนนี้ไดมาตามใบเบิกทางหรือหนังสือกํากับไมแปรรูปดังตอไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ใบเบิกทางที่ทําการ…………..………เลมที่…………เลขที่…………ลงวันที่….…...เดือน……..…….พ.ศ. .…....
ใบเบิกทางที่ทําการ…………..………เลมที่…………เลขที่…………ลงวันที่….......เดือน………..….พ.ศ. .…….
ใบเบิกทางที่ทําการ…………..………เลมที่…………เลขที่…………ลงวันที่……....เดือน……..…….พ.ศ. .…….
หนังสือกํากับไมแปรรูปของ……….....เลมที่…………ฉบับที่………..ลงวันที่….......เดือน……..…….พ.ศ. .…….
หนังสือกํากับไมแปรรูปของ…………..เลมที่…………ฉบับที่………..ลงวันที่….......เดือน……..…….พ.ศ. .…….
หนังสือกํากับไมแปรรูปของ…………..เลมที่…………ฉบับที่………..ลงวันที่……....เดือน…..……….พ.ศ. .…….

หนัง สื อ กํา กับ ไมแ ปรรูปฉบับ นี้ ใ ชกํา กับ ไมแ ปรรูป ระหวา งนําเคลื่อ นที่ไ ด ไ มเ กิน 24 ชั่ว โมง นับ ตั้ง แต
วันและเวลาที่ออกหนังสือกํากับไมแปรรูปนี้ จนถึงวันที่…….…..(เวลา………….น.) เดือน………....….….พ.ศ………...
ข า พเจ า ขอรั บ รองว า ไม แ ปรรู ป รายนี้ เป น ไม ที่ ไ ด ม าโดยชอบด ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ป า ไม ทั้ ง ได
ลงบั ญ ชี ไ ม แ ปรรู ป ที่ รั บ และบั ญ ชี ไ ม แ ปรรู ป ที่ จํา หน า ยหรื อ นํา เคลื่ อ นที่ เ ป น การถู ก ต อ งตามบั ญ ชี จํา หน า ยหรื อ
นําเคลื่อนที่ หนา………………………..………..…………..เลขลําดับที่……………………..……………………………
และไดลงลายมือชื่อกํากับลงในบัญชีจําหนาย หรือนําเคลื่อนที่ไวเปนหลักฐานแลว
(ลายมือชื่อ) ……………….……………..ผูโอนหรือผูรับมอบอํานาจ
“
……………….……………..ผูร ับโอนหรือผูแทน
“
……………….……………..ผูค วบคุมหรือนําไมเคลื่อนที่
43 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

รายการไมแปรรูปทายหนังสือกํากับไมแปรรูป เลมที่…………….ฉบับที…
่ ………….
ลงวันที…
่ ………เดือน………………………..พ.ศ. …………
ขนาด (ซ.ม.)
ลําดับที่

ชนิดไมแปรรูป

จํานวน

รวมทั้งสิ้น

44 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ยาว

กวาง

โตหรือหนา

ปริมาตร
คิดเปน
ลูกบาศกเมตร

รูปรอยตรา
เครื่องหมาย
ที่ใชประทับ

หมายเหตุ

2. (ตอนกลางรวบรวมสงพนักงานเจาหนาที่)

หนังสือกํากับไมแปรรูป
เลมที่……………….ฉบับที่…………………ชื่อในทางการพาณิชย………………………………………………………
วันที่………..………(เวลา………น.) เดือน……….…….……… พ.ศ. ……………
ขาพเจา…………………………..……….ผูรับอนุญาตตั้ง…………………………..……………………….
โดยใช………………………………..ปริมาณกําลัง…………….…….แรงมา ณ ที่………………………………………
ตําบล……………………..….……....อําเภอ…………..……..…….………..จังหวัด…………….……...………………..
ตามใบอนุญาตที่ทําการ………………………………………………….เลมที่……………………เลขที่……………………
ลงวันที่………….เดือน…………………พ.ศ. ……….ไดจําหนายไม………………………………………………………
จํานวน…………….…………..แผน ปริมาตร………………..………….……..ลูกบาศกเมตร ตามรายการทายหนังสือ
กํากับไมแปรรูปนี้ใหแก………………………………………………………………...นําเคลื่อนที่จากโรงงานแปรรูปไมหรือ
โรงค า ไม แ ปรรู ป แห ง นี้ ไ ปยั ง ที่ ………………………..………………….………ตํ า บล………..………………………..
อําเภอ………………………………จังหวัด………………………………….โดยทาง……………………..………………..
ในความควบคุมของ……………………………………………………………………………………….……………….
ไมแปรรูปจํานวนนี้ไดมาตามใบเบิกทางหรือหนังสือกํากับไมแปรรูปดังตอไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ใบเบิกทางที่ทําการ…………..………เลมที่…………เลขที่…………ลงวันที่….…...เดือน……..…….พ.ศ. .…....
ใบเบิกทางที่ทําการ…………..………เลมที่…………เลขที่…………ลงวันที่….......เดือน………..….พ.ศ. .…….
ใบเบิกทางที่ทําการ…………..………เลมที่…………เลขที่…………ลงวันที่……....เดือน……..…….พ.ศ. .…….
หนังสือกํากับไมแปรรูปของ……….....เลมที่…………ฉบับที่………..ลงวันที่….......เดือน……..…….พ.ศ. .…….
หนังสือกํากับไมแปรรูปของ…………..เลมที่…………ฉบับที่………..ลงวันที่….......เดือน……..…….พ.ศ. .…….
หนังสือกํากับไมแปรรูปของ…………..เลมที่…………ฉบับที่………..ลงวันที่……....เดือน…..……….พ.ศ. .…….

หนัง สื อ กํา กับ ไมแ ปรรูปฉบับ นี้ ใ ชกํา กับ ไมแ ปรรูป ระหวา งนําเคลื่อ นที่ไ ด ไ มเ กิน 24 ชั่ว โมง นับ ตั้ง แต
วันและเวลาที่ออกหนังสือกํากับไมแปรรูปนี้ จนถึงวันที่…….…..(เวลา………….น.) เดือน………....….….พ.ศ………...
ข า พเจ า ขอรั บ รองว า ไม แ ปรรู ป รายนี้ เป น ไม ที่ ไ ด ม าโดยชอบด ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ป า ไม ทั้ ง ได
ลงบั ญ ชี ไ ม แ ปรรู ป ที่ รั บ และบั ญ ชี ไ ม แ ปรรู ป ที่ จํา หน า ยหรื อ นํา เคลื่ อ นที่ เ ป น การถู ก ต อ งตามบั ญ ชี จํา หน า ยหรื อ
นําเคลื่อนที่ หนา………………………..………..…………..เลขลําดับที่……………………..……………………………
และไดลงลายมือชื่อกํากับลงในบัญชีจําหนาย หรือนําเคลื่อนที่ไวเปนหลักฐานแลว
(ลายมือชื่อ) ……………….……………..ผูโอนหรือผูรับมอบอํานาจ
“
……………….……………..ผูรบั โอนหรือผูแทน
“
……………….……………..ผูควบคุมหรือนําไมเคลื่อนที่
45 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

รายการไมแปรรูปทายหนังสือกํากับไมแปรรูป เลมที่…………….ฉบับที…
่ ………….
ลงวันที…
่ ………เดือน………………………..พ.ศ. …………
ขนาด (ซ.ม.)
ลําดับที่

ชนิดไมแปรรูป

จํานวน

รวมทั้งสิ้น

46 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ยาว

กวาง

โตหรือหนา

ปริมาตร
คิดเปน
ลูกบาศกเมตร

รูปรอยตรา
เครื่องหมาย
ที่ใชประทับ

หมายเหตุ

3. (ตอนปลายใชกํากับไมแปรรูปที่นําเคลือ่ นที่)

หนังสือกํากับไมแปรรูป
เลมที่……………….ฉบับที่…………………ชื่อในทางการพาณิชย………………………………………………………
วันที่………..………(เวลา………น.) เดือน……….…….……… พ.ศ. ……………
ขาพเจา…………………………..……….ผูรับอนุญาตตั้ง…………………………..……………………….
โดยใช………………………………..ปริมาณกําลัง…………….…….แรงมา ณ ที่………………………………………
ตําบล……………………..….……....อําเภอ…………..……..…….………..จังหวัด…………….……...………………..
ตามใบอนุญาตที่ทําการ………………………………………………….เลมที่……………………เลขที่……………………
ลงวันที่………….เดือน…………………พ.ศ. ……….ไดจําหนายไม………………………………………………………
จํานวน…………….…………..แผน ปริมาตร………………..………….……..ลูกบาศกเมตร ตามรายการทายหนังสือ
กํากับไมแปรรูปนี้ใหแก………………………………………………………………...นําเคลื่อนที่จากโรงงานแปรรูปไมหรือ
โรงค า ไม แ ปรรู ป แห ง นี้ ไ ปยั ง ที่ ………………………..………………….………ตํ า บล………..………………………..
อําเภอ………………………………จังหวัด………………………………….โดยทาง……………………..………………..
ในความควบคุมของ……………………………………………………………………………………….……………….
ไมแปรรูปจํานวนนี้ไดมาตามใบเบิกทางหรือหนังสือกํากับไมแปรรูปดังตอไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ใบเบิกทางที่ทําการ…………..………เลมที่…………เลขที่…………ลงวันที่….…...เดือน……..…….พ.ศ. .…....
ใบเบิกทางที่ทําการ…………..………เลมที่…………เลขที่…………ลงวันที่….......เดือน………..….พ.ศ. .…….
ใบเบิกทางที่ทําการ…………..………เลมที่…………เลขที่…………ลงวันที่……....เดือน……..…….พ.ศ. .…….
หนังสือกํากับไมแปรรูปของ……….....เลมที่…………ฉบับที่………..ลงวันที่….......เดือน……..…….พ.ศ. .…….
หนังสือกํากับไมแปรรูปของ…………..เลมที่…………ฉบับที่………..ลงวันที่….......เดือน……..…….พ.ศ. .…….
หนังสือกํากับไมแปรรูปของ…………..เลมที่…………ฉบับที่………..ลงวันที่……....เดือน…..……….พ.ศ. .…….

หนัง สื อ กํา กับ ไมแ ปรรูปฉบับ นี้ ใ ชกํา กับ ไมแ ปรรูป ระหวา งนําเคลื่อ นที่ไ ด ไ มเ กิน 24 ชั่ว โมง นับ ตั้ง แต
วันและเวลาที่ออกหนังสือกํากับไมแปรรูปนี้ จนถึงวันที่…….…..(เวลา………….น.) เดือน………....….….พ.ศ………...
ข า พเจ า ขอรั บ รองว า ไม แ ปรรู ป รายนี้ เป น ไม ที่ ไ ด ม าโดยชอบด ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ป า ไม ทั้ ง ได
ลงบั ญ ชี ไ ม แ ปรรู ป ที่ รั บ และบั ญ ชี ไ ม แ ปรรู ป ที่ จํา หน า ยหรื อ นํา เคลื่ อ นที่ เ ป น การถู ก ต อ งตามบั ญ ชี จํา หน า ยหรื อ
นําเคลื่อนที่ หนา………………………..………..…………..เลขลําดับที่……………………..……………………………
และไดลงลายมือชื่อกํากับลงในบัญชีจําหนาย หรือนําเคลื่อนที่ไวเปนหลักฐานแลว
(ลายมือชื่อ) ……………….……………..ผูโอนหรือผูรับมอบอํานาจ
“
……………….……………..ผูรบั โอนหรือผูแทน
“
……………….……………..ผูควบคุมหรือนําไมเคลื่อนที่
47 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

รายการไมแปรรูปทายหนังสือกํากับไมแปรรูป เลมที่…………….ฉบับที…
่ ………….
ลงวันที…
่ ………เดือน………………………..พ.ศ. …………
ขนาด (ซ.ม.)
ลําดับที่

ชนิดไมแปรรูป

จํานวน

รวมทั้งสิ้น

48 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ยาว

กวาง

โตหรือหนา

ปริมาตร
คิดเปน
ลูกบาศกเมตร

รูปรอยตรา
เครื่องหมาย
ที่ใชประทับ

หมายเหตุ

(สําเนา)
ประกาศกรมปาไม
เรื่อง การใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมหรือโรงคาไมแปรรูป
ออกหนังสือกํากับไมแปรรูป (ฉบับที่ 2)
--------------------------------ดวยกรมปาไมเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศกรมปาไม เรื่อง การใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไมหรือโรงคาไมแปรรูป ออกหนังสือกํากับไมแปรรูป ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2546 เพื่อความเหมาะสม
และใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2503 อธิบดีกรมปาไมจึงใหยกเลิกความในขอ 6
ของประกาศกรมปาไม เรื่อง การใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมหรือโรงคาไมแปรรูป ออกหนังสือ
กํากับไมแปรรูป ลงวันที่ 10 มกราคม 2546 และใหใชความตอไปนี้แทน
“6. การกรอกขอความในแบบฟอรมหนังสือกํากับไมแปรรูปตามขอ 4. ใหพับตอนปลายดานหนา
แบบหนังสือกํากับไมแปรรูปอยูดานบน ใหแบบหนังสือกํากับไมแปรรูปทั้ง 3 ตอนตรงกัน แลวใหเขียนครั้งเดียว
โดยใชกระดาษคารบอนสอดแทรกใหขอความตรงกันทั้ง 3 ตอน แลวกลับดานหลังเขียนรายการไมแปรรูป
โดยปฏิบัติเชนเดียวกับการเขียนรายการดานหนา
สําหรับผูรับอนุญาตที่ประสงคจะพิมพรายการไมแปรรูปแทนการเขียน ก็ใหทําไดโดยพิมพ
รายการไมแปรรูปใหขอความตรงกันทั้ง 3 ฉบับ แลวแนบกับหนังสือกํากับไมแปรรูปใหครบทั้ง 3 ตอน
ตามที่ระบุไวในขอ 4 โดยใหใชแบบรายการ ไมแปรรูปตามแบบแนบทายประกาศนี้”
ทั้งนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2547
(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมปาไม
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(สําเนา)
ประกาศกรมปาไม
เรื่อง การใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อทําการแปรรูป
ไมยางพาราหรือโรงคาไมแปรรูปออกหนังสือกํากับไมแปรรูป
--------------------------------อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 8 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2519) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 วาดวยการแปรรูปไมและมีไมแปรรูป และ ขอ 9 แหงขอกําหนด
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 วาดวยการควบคุม
การตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อทําการแปรรูปไมยางพารา อธิบดีกรมปาไม จึงประกาศให
ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อทําการแปรรูปไมยางพารา หรือผูรับอนุญาตตั้งโรงคา
ไมแปรรูปออกหนังสือกํากับไมแปรรูป เพื่อนําไมยางพาราแปรรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ที่ไดรับอนุญาต
ไปยังสถานที่อีกแหงหนึ่ง ดังตอไปนี้
1. ใหยกเลิกประกาศกรมปาไม เรื่อง การใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
เพื่อทําการแปรรูปไมยางพาราหรือโรงคาไมแปรรูปออกหนังสือกํากับไมแปรรูป ฉบับลงวันที่ 26 มกราคม
พ.ศ.2532
2. ใหผูรับ อนุญ าตตั้ง โรงงานแปรรูป ไมโ ดยใชเ ครื่อ งจัก รเพื่อ ทํา การแปรรูป ไมย างพารา
หรือผูรับอนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูปออกหนังสือกํากับไมแปรรูปตามแบบแนบทายประกาศนี้ เพื่อนําไมแปรรูป
เคลื่อนที่จากสถานที่ที่ไดรับอนุญาตได โดยใหมีอายุการใชไดไมเกิน 7 วัน นับตั้งแตวันและเวลาที่ออกหนังสือ
กํากับไมแปรรูป และใหใชไดทั่วราชอาณาจักร
3. หนังสือกํากับไมแปรรูป ใหจัดพิมพเปนเลม ๆ ละ 50 ฉบับ แตละฉบับใหใชกระดาษสีเหลือง
มีสองตอน ตอนปลายใชกํากับไมแปรรูปที่นําเคลื่อนที่ หรือขนยายไป ตอนตนขั้วใหผูรับอนุญาตเก็บไวใน
ที่ปลอดภัย ในบริเวณโรงงานแปรรูปไมหรือโรงคาไมแปรรูป ของผูรับอนุญาตเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป
เมื่อพนกําหนดแลวจะทําลายเสียก็ได
4. หนังสือกํากับไมแปรรูปแตละเลมจะใชได เมื่อผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมหรือตั้งโรงคา
ไมแปรรูปไดนําไปใหจังหวัดทองที่ หรือฝายอนุญาตอุตสาหกรรมไม กองการอนุญาต กรมปาไม แลวแตกรณี
ประทับตรากรมปาไมทุกฉบับ และประทับตรากรมปาไมที่หนาปกหนังสือกํากับไมแปรรูปทุกเลม ระบุเลมที่
ของหนังสือกํากับไมแปรรูป และเลขที่ เลมที่ วัน เดือน ป ของใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมหรือตั้งโรงคา
ไมแปรรูป พรอมระบุขอความวา “ใหใชได” แลวใหผูอนุญาตหรือผูรับมอบอํานาจลงลายมือชื่อ ตําแหนง
ไวเปนหลักฐานที่หนาปกดวย
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สําหรับหนังสือกํากับไมแปรรูปตอนปลายทุกฉบับ ใหพนักงานเจาหนาที่ประทับตราแสดง
เงื่อนไขการอนุญาตใหนําเคลื่อนที่ไดทั่วราชอาณาจักรทุกเวลา ภายในอายุหนังสือกํากับไมแปรรูป โดยไมตอง
แจงผานดานปาไม
5. การกรอกขอความในแบบฟอรมหนังสือกํากับไมแปรรูป ตามขอ 4.ใหพบั ตอนปลายดานหนา
แบบหนังสือกํากับไมแปรรูปอยูดานบน ใหแบบหนังสือกํากับไมแปรรูปทั้ง 2 ตอนตรงกันแลวเขียนครั้งเดียว
โดยใชกระดาษกอปปสอดแทรกใหขอความตรงกันทั้ง 2 ตอน แลวกลับดานหลังเขียนรายการไมแปรรูป
โดยปฏิบัติเชนเดียวกันกับการเขียนรายการดานหนา
ทั้งนี้ ใหใชบังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา แลว 30 วัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2546
(ลงนาม) วีรพันธุ ศรีบุญลือ
(นายวีรพันธุ ศรีบุญลือ)
อธิบดีกรมปาไม
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2. (ตอนปลายใชกํากับไมแปรรูปที่นําเคลือ่ นที)่

หนังสือกํากับไมยางพาราแปรรูป
เลมที่ ………………….. ฉบับที่ ……………… ชื่อในทางการพาณิชย……………………………………..
วันที่ ……… (เวลา ………….. น.) เดือน …………………. พ.ศ. ……….
ขาพเจา……………………………………. ผูรับอนุญาตตั้ง…………………………………...
โดยใช ……………………………. ปริมาณกําลัง …………………… แรงมา ณ ที่ ………………………
ตําบล …………………………… อําเภอ ……………………………. จังหวัด …………………………….
ตามใบอนุญาตที่ทําการ ……………………………………. เลมที่ ……………… เลขที่ ………………….
ลงวันที่ …………..……… เดือน …………..…………….…. พ.ศ. ………………………… ไดจําหนายไม
จํานวน ……………แผน ปริมาตร ………………………..……. ลูกบาศกเมตร ตามรายการทายหนังสือ
กํากับไมแปรรูปนี้ใหแก ……………….…...………………………… นําเคลื่อนที่จากโรงงานแปรรูปไมหรือ
โรงคาไมแปรรูปแหงนี้ไปยังที่ ……………..……………………………. ตําบล …………..………………
อําเภอ ……………….……….. จังหวัด ……………………….โดยทาง…………………………………….
ในความควบคุมของ ………………………………………………………………………………………..
ไมแปรรูปจํานวนนี้ไดมาตามหลักฐานดังตอไปนี้
1. ……………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………..
หนั ง สื อ กํา กั บ ไม แ ปรรู ป ฉบั บ นี้ ใ ช กํา กั บ ไม แ ปรรู ป ระหว า งนํา เคลื่ อ นที่ ไ ด ไ ม เ กิ น 7 วั น
นับตั้งแตวันและเวลาที่ออกหนังสือกํากับไมแปรรูปนี้ จนถึงวันที่ ………….. (เวลา……………………น.)
เดือน………………………… พ.ศ. ………………
ขาพเจาขอรับรองวาไมแปรรูปรายนี้ ไดลงบัญชีไมแปรรูปที่รับและบัญชีไมแปรรูปที่จําหนาย
หรือนําเคลื่อนที่เปนการถูกตองตามบัญชีจําหนายหรือนําเคลื่อนที่ หนา ………… เลขลําดับที่ …………..
และไดลงลายมือชื่อกํากับลงในบัญชีจําหนาย หรือนําเคลื่อนที่ไวเปนหลักฐานแลว
(ลายมือชื่อ)…………………………………..ผูโอนหรือผูรับมอบอํานาจ
(ลายมือชื่อ)…………………………………..ผูรับโอนหรือผูแทน
(ลายมือชื่อ)…………………………………..ผูควบคุมหรือนําไมเคลื่อนที่
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รายการไมแปรรูปทายหนังสือกํากับไมแปรรูป
เลมที่ ……………………………. ฉบับที่ ……………………………….
ลงวันที่ ………. เดือน ………………………. พ.ศ. ……………..
ปริมาตร
รูปรอยตรา
ลําดับที่ ชนิดไมแปรรูป จํานวน
คิดเปน
เครือ่ งหมาย หมายเหตุ
ยาว กวาง โตหรือหนา
ลูกบาศกเมตร ที่ใชประทับ
ขนาด (ซ.ม.)

รวมทั้งสิ้น
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นโยบายกรมปาไม
เรื่อง การควบคุมการแปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
……………………….……………
ดว ยกรมปา ไมพิจ ารณาแลว เห็น สมควรปรับ ปรุง หลัก เกณฑก ารควบคุม การแปรรูป ไม
ตามนโยบายกรมปาไม เรื่อง การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติปาไม ลงวันที่ 1
กันยายน 2538 ใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน จึงใหยกเลิกนโยบายดังกลาว แลวใหใชนโยบาย
กรมปาไมฉบับนี้แทนดังนี้
1. การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร)
1.1 การอนุญาตตั้งโรงงาน ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
1.2 การยายโรงงาน อนุญาตใหยายไดภายในทองที่จังหวัดที่โรงงานนั้นตั้งอยู
และอนุ ญ าตให ย า ยจากจั ง หวั ด ต า ง ๆ ไปตั้ ง ในท อ งที่ ก รุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี ปทุ ม ธานี
พระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และนครปฐม
รวมทั้งใหยายภายในทองที่ 10 จังหวัดดังกลาวดวย
1.3 การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร ใหอธิบดีกรมปาไมพิจารณาอนุญาตได
สําหรับอุปกรณแปรรูปไมใหเปนไปดังนี้
1.3.1 การเปลี่ยนเครื่องจักรไอน้ํา หรือเครื่องยนต หรือเครื่องมอเตอรไฟฟาตนกําลัง
ที่ใชฉุดเพลาราวขับเคลื่อนเครื่องเลื่อย หรือเครื่องที่ใชในการแปรรูปไมชนิดอื่น โดยมีขนาดกําลังแรงมา
ไมมากกวาเดิม รวมทั้งการใหปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องเลื่อย อนุญาตไดตามความจําเปน
1.3.2 การปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรไอน้ํา หรือเครื่องยนต หรือเครื่องมอเตอรไฟฟา
ตนกําลังที่ใชฉุดเพลาราวขับเคลื่อนเครื่องเลื่อย หรือเครื่องที่ใชในการแปรรูปไมชนิดอื่นใหมีกําลังสูงขึ้น
ตองใชเครื่องมอเตอรไฟฟาแยกฉุดเครื่องเลื่อย หรือเครื่องที่ใชในการแปรรูปไมชนิดอื่นเปนรายโตะ หรือรายเครื่อง
อนุญาตไดโดยไมจํากัดขนาดกําลังแรงมา แตการอนุญาตจะตองอนุญาตตามชนิด ขนาด ที่กําหนด ดังนี้
1.3.2.1 เลื่อยสําหรับเปดปกไมซุงทอน ใหใชเลื่อยนอน หรือเลื่อยสายพานนอน
หรือเลื่อยสายพานตั้ง ไมจํากัดขนาด จํานวนไมเกิน 1 โตะ พรอมลอเลื่อนอุปกรณปอนไมซุงทอนเขาเลื่อย
1 ชุด
1.3.2.2 โตะเลื่อยที่ 2 ซอยไมชวงตอจากเลื่อยสําหรับเปดปกไมซุงทอน
ตองใชเลื่อยสายพาน (ไมจํากัดขนาด) จํานวน 1 โตะ
1.3.2.3 เลื่อยสายพานตั้ง ขนาดวงเหวี่ยง ∅ ไมเกิน 54 นิ้ว ไมเกิน 6 โตะ
1.3.2.4 เลื่อยสานพานตั้ง ขนาดวงเหวี่ยง ∅ ไมเกิน 48 นิ้ว หรือเลื่อยวงเดือน
ขนาด ∅ 42 นิ้ว หรือเลื่อยซุมชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือสามชนิดรวมกันไมเกิน 8 โตะ
1.3.2.5 สํ าหรั บเครื่ องเลื่ อยหรื อเครื่ องที่ ใช แปรรู ปไม ชนิ ดอื่ น เช น เลื่ อย
สําหรับตัดไมซุง เครื่องไสไม เครื่องเซาะรองรางลิ้น ฯลฯ อนุญาตไดตามความเหมาะสม
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1.4 โรงงานที่ประสงคจะผลิตไมแปรรูปและไมบาง (วีเนียร) จําหนาย อนุญาตใหผลิต
ไมบ างไดทั้ง วิธีปอก และวิธีฝ าน เครื่องปอกและเครื่อ งฝานไมบ าง รวมทั้ง อุปกรณผลิตไมบ าง เชน
เครื่องตัดไมบาง เครื่องตอไมบาง อนุญาตใหไดตามความจําเปน และใหถือวาเครื่องปอก หรือเครื่องฝาน
ไมบางหนึ่งเครื่อง เปนโตะเลื่อยหนึ่งโตะดวย
2. การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน (โรงเลื่อยมือ) การอนุญาตตั้งโรงงาน
ใหอนุญาตไดเฉพาะโรงงานที่ใชไมจากสวนปา หรือไมที่ปลูกขึ้นทุกชนิด เปนวัตถุดิบ
3. การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม และโรงงานแปรรูปไม
โดยใชแรงคนเพื่อประดิษฐกรรม
3.1 อนุญาตใหตั้งโรงงานไดเฉพาะโรงงานที่มีวัตถุประสงคในการดําเนินงาน ดังนี้
3.1.1 โรงงานทําผลิตภัณฑที่ใชไมจากสวนปา หรือไมที่ปลูกขึ้นทุกชนิด เปนวัตถุดิบ
3.1.2 โรงงานทําผลิตภัณฑที่ใชไมจากตางประเทศเปนวัตถุดิบ
3.1.3 โรงงานทําผลิตภัณฑที่ใชไมไผเปนวัตถุดิบ
3.1.4 โรงงานประเภทไส - ซอย เซาะรอง รางลิ้น ไมแปรรูป เพื่อบริการลูกคา
ที่ซื้อไมแปรรูปจากโรงคาไมแปรรูปของตนเอง
3.1.5 โรงงานทํา เครื่อ งเรือ นเครื่อ งใชใ นบา นเรือ น ที่ใ ชไ มแ ปรรูป ทํา เปน โครง
แลวประกอบดวยไมอัด หรือแผนชิ้นไมอัด หรือวัสดุทดแทน เชน พลาสติก ฯลฯ เปนตน
3.1.6 โรงงานผลิตแผนใยไมอัดหรือแผนชิ้นไมอัด
3.1.7 โรงงานผลิตแผนไมอัดซีเมนต หรือแผนไมอัดยิบซั่ม (แผนไมอัดสารแร)
3.1.8 โรงงานผลิตเยื่อและกระดาษจากไม
3.2 ไมอนุญาตใหตั้งโรงงานแปรรูปไมเพื่อประดิษฐกรรม ทําวงกบ ประตู หนาตาง
ไมคิ้ว ไมบัว ไมประดับผนัง เพิ่มขึ้นในทองที่ภาคเหนือ ตั้งแตจังหวัดนครสวรรคขึ้นไป ยกเวน
3.2.1 ผูปลูก สวนปา ที่ ไ ดรับ การขึ้ น ทะเบีย นตามพระราชบั ญญั ติส วนปา
พ.ศ. 2535 หรือผูปลูกสรางสวนปาที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ หรือผูปลูกสรางสวนปา
ที่ไดรับการตรวจสอบรับรองจากกรมปาไม โดยใหใชวัตถุดิบจากไมที่ปลูกขึ้นเอง
3.2.2 สหกรณผูปลูกสวนปาที่ไดรับการจัดตั้งตามนโยบายของกรมปาไม
หรือไดรับการจัดตั้งจากสวนราชการอื่น โดยใหใชวัตถุดิบที่สมาชิกสหกรณปลูกขึ้นเอง
3.3 โรงงานที่เปนของหนวยงานของรัฐ อนุญาตตามขอ 3.1 และขอ 3.2 แตจะพิจารณาให
เปนกรณีพิเศษตามเหตุผลความจําเปน
3.4 การยา ยโรงงาน อนุญ าตใหยา ยไปตั้ง ไดทั่ว ราชอาณาจัก ร เวน แตโ รงงานที่มี
วัตถุประสงค ทําวงกบ ประตู หนาตาง ไมคิ้ว ไมบัว ไมประดับผนัง ไมอนุญาตใหยายไปตั้งในทองที่ภาคเหนือ
ตั้งแตจังหวัดนครสวรรค ขึ้นไป
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3.5 การอนุญาตตั้งโรงงานใหใชเครื่องจักร ดังนี้
3.5.1 โรงงานที่ใชไมแปรรูปเปนวัตถุดิบ อนุญาตใหใชเครื่องจักรสําหรับทําชิ้นสวน
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป เชน เครื่องเจาะสวาน เครื่องไสไมหนาเดียว เครื่องทําคิ้ว ทําบัว เครื่องอัดไมประสาน ฯลฯ
ไดตามความจําเปน โดยไมจํากัดชนิดและขนาดกําลังแรงมา สําหรับเลื่อยสายพานตองใชขนาด ∅ วงเหวี่ยง
ไมเ กิน 36 นิ้ว หรือ เลื่อ ยวงเดือ นตอ งใชข นาด ∅ ไมเ กิน 24 นิ้ว และแตล ะเครื่อ งอนุญ าตใหใ ช
เครื่องมอเตอรไฟฟาเปนตนกําลังได โดยไมจํากัดขนาดกําลัง และเปนไปตามความเหมาะสม
ในกรณีที่ตองการใชเครื่องจักรชนิดอื่น เชน เครื่องยนตดีเซล เปนตนกําลังฉุดรวม
โดยตอเพลาราว ใหพิจารณาถึงความจําเปนและขนาดกําลังแรงมาของเครื่องจักรตนกําลังที่จะนํามาใชดวย
3.5.2 โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ไส ซอย เซาะรองรางลิ้น
ไมแปรรูป เพื่อบริการลูกคาที่ซื้อไมแปรรูปจากโรงคาไมแปรรูปของตนเอง อนุญาตใหใชเลื่อยวงเดือน
ขนาด ∅ ไมเกิน 36 นิ้ว หรือเลื่อยสายพาน ขนาด ∅ วงเหวี่ยงไมเกิน 42 นิ้วไมจํากัดขนาดกําลังแรงมา
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือทั้งสองชนิดรวมกันไมเกิน 2 เครื่อง
3.5.3 โรงงานที่ใชไมทอนและไมแปรรูปเปนวัตถุดิบ ใหใชเครื่องจักรตามขอ 3.5.1
และใหเพิ่มเลื่อยสายพาน ขนาด ∅ วงเหวี่ยงไมเกิน 42 นิ้ว หรือเลื่อยวงเดือน ขนาด ∅ ไมเกิน 36 นิ้ว
โดยไมจํากัดขนาดกําลังแรงมาชนิดใดชนิดหนึ่งหรือสองชนิดรวมกันไดไมเกิน 2 เครื่อง เพื่อใชเปดปกไมทอ น
และซอยไมตับ
กรณีที่มีความจําเปนในการผลิตซึ่งตองทําการแปรรูปไมใหไดขนาดตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑคุณภาพสูง ซึ่งโรงงานแปรรูปไม (โรงเลื่อยจักร) ทั่วไป ไมสามารถผลิตไมแปรรูป
ตามขนาดที่ตองการได ก็ใหเพิ่มเครื่องจักรเกินขนาดที่กําหนดไวไดอีก 1 โตะ โดยไมจํากัดขนาดและ
กําลังแรงมา
3.5.4 โรงงานผลิตแผนใยไมอัด หรือแผนชิ้นไมอัด แผนไมอัดซีเมนต หรือแผน
ไมอัดยิบซั่ม หรือเยื่อและกระดาษ ใหใชเครื่องจักรตามความจําเปน
3.6 การเพิ่ม เครื่อ งจัก รโรงงานแปรรูป ไมที่มีวัต ถุป ระสงคต ามขอ 3.1 ขอ 3.2 และ
ขอ 3.3 อนุญาตไดตามความจําเปน และตองไมเกินหลักเกณฑที่กําหนดไวตามขอ 3.5 สวนโรงงาน
แปรรูปไมที่มีวัตถุประสงคนอกเหนือจากขอ 3.1 ขอ 3.2 และ ขอ 3.3 ใหพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปน
และเครื่องจักรที่เพิ่มตองเปนเครื่องจักรสําหรับทําชิ้นสวนผลิตภัณฑเทานั้น
4. การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมตอเนื่อง
4.1 การอนุญาตตั้งโรงงาน ตองเปนการปรับปรุงโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครี่องจักร
(โรงเลื่อยจักร) สําหรับทองที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี
สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และนครปฐม อนุญาตใหตั้งโรงงานขึ้นใหมได ทัง้ นี้ ตองไดรบั
การสงเสริมการลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และการอนุญาตมีเงื่อนไขวา
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จะตองไมจําหนายไมแปรรูปนอกจากไมบาง และตองใชไมจากตางประเทศ หรือไมจากสวนปา หรือไม
ที่ปลูกขึ้นทุกชนิด เปนวัตถุดิบ
4.2 เครื่องจักรใหแบงออกเปน 2 ภาค ดังนี้
4.2.1 ภาคแปรรูปไมยึดหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในขอ 1.3 และขอ 1.4 โดยใหถือวา
เครื่องปอกไม หรือเครื่องฝานไมบาง เปนโตะเลื่อยดวย
4.2.2 ภาคแปรรูปไมเพื่อประดิษฐกรรม เครื่องจักรและอุปกรณการผลิตไมอัด
อนุญาตไดตามความจําเปน สวนเครื่องจักรอื่น อนุญาตไดตามขอ 3.5.1
4.3 การยายโรงงาน อนุญาตไดตามขอ 1.2
4.4 การปรับปรุงเครื่องจักรอนุญาตไดตามความจําเปน แตตองไมเกินจํานวนที่กําหนดไว
ตามขอ 4.2
5. การอนุญาตทําการแปรรูปไมตั้งแตพระอาทิตยตก ถึงพระอาทิตยขึ้น ใหพิจารณาอนุญาต
ไดตามความจําเปน แตไมเกินวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
6. ทอ งที่ใ ดมีปญ หาในการปอ งกัน รัก ษาปา ไม หรือ มีก ารลัก ลอบตัด ไมทํา ลายปา มาก
กรมปาไมจะระงับการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมไวเปนการชั่วคราว โดยแจงจังหวัดและ
ปาไมเขตทองที่ทราบ
ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2541 เปนตนไป
(ลงนาม) ปลอดประสพ สุรัสวดี
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมปาไม
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ระเบียบกรมปาไม
วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
พ.ศ. 2541
…………………………….
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม ใหเหมาะสม
และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล กรมปาไมจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เ รียกวา “ ระเบียบกรมปา ไม วา ดวยการควบคุมการแปรรูป ไม
ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม พ.ศ. 2540
บรรดา ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
4.1 “โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) ” หมายความวา โรงงานที่
ใชเครื่องจักรเปนตนกําลังในการแปรรูปไมที่มีวัตถุประสงคทําการแปรรูปไมเปนไมแปรรูปจําหนาย
4.2 “โรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน (โรงเลื่อยมือ)” หมายความวา โรงงานที่ใชคน
ทําการแปรรูปไม และมีวัตถุประสงคทําการแปรรูปไมเปนไมแปรรูปจําหนาย
4.3 “โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม” หมายความวา โรงงาน
ที่ใชเครื่องจักรเปนตนกําลังในการแปรรูปไมที่มีวัตถุประสงคทําสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทําดวยไม ใหเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป หรือกึ่งสําเร็จรูปจําหนาย
4.4 ”โรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคนเพื่อประดิษฐกรรม” หมายความวา โรงงานที่ใชคน
ทําการแปรรูปไม ที่มีวัตถุประสงคทําสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมใหเปนผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป หรือกึ่งสําเร็จรูปจําหนาย
4.5 ”โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมตอเนื่อง” หมายความวา
โรงงานที่ใชเครื่องจักรเปนตนกําลังในการแปรรูปไม ที่มีวัตถุประสงคทําการแปรรูปไม ทําสิ่งประดิษฐ
เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมใหเปนผลิตภัณฑที่สําเร็จรูป หรือกึ่งสําเร็จรูป รวมในกิจการเดียวกัน
จําหนาย
4.6 “การแปรรูปไมชั่วคราว” หมายความวา ทําการแปรรูปไมเพื่อการคา หรือมิใช
เพื่อการคาเปนครั้งคราว ซึ่งไมเขาลักษณะเปนการตั้งโรงงานแปรรูปไม โดยมีจํานวนไมทอนหรือไมแปรรูป
ที่จะนํามาแปรรูปในแตละคราวแนนอน และการกระทําดังกลาวตองไมเปนอาจิณ
4.7 “โรงคาไมแปรรูป” หมายความวา สถานที่ที่คาไมแปรรูป หรือที่มีไมแปรรูปไว
เพื่อการคา รวมถึงบริเวณสถานที่นั้น ๆ ดวย
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4.8 “มีไมแปรรูปไวในครอบครอง” หมายความวา การมีไมสักแปรรูปไมวาจํานวนเทาใด
ไวในครอบครอง หรือมีไมแปรรูปหวงหามชนิดอื่นเปนจํานวนเกิน 0.20 ลูกบาศกเมตร ไวในครอบครอง
ขอ 5 ใหอธิบดีกรมปาไมมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมปาไมใหเปนที่สุด
หมวดที่ 1
การขออนุญาต
ขอ 6 ผูขออนุญาตมี 2 ประเภท คือ
6.1 บุคคลธรรมดา
6.2 นิติบุคคล
ในกรณีที่ผูขออนุญาตตามขอ 6.1 และ 6.2 เปนบุคคลตางดาว จะอนุญาตใหแต
เฉพาะกิจการที่ไมขัดกับกฎหมายวาดวยการประกอบอาชีพบุคคลตางดาว
ขอ 7 เอกสารประกอบการพิจารณา
7.1 การขออนุญาตทําการแปรรูปไม ตั้งโรงงานแปรรูปไมทุกประเภท ตั้งโรงคา
ไมแปรรูป มีไมแปรรูปไวในครอบครอง ใหผูขออนุญาตยื่นคําขอ 1 ตามแบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25
(พ.ศ. 2519) วาดวยการแปรรูปไมและมีไมแปรรูป
7.2 การขออนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ใหผูขออนุญาตยื่นคําขอตามแบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27
(พ.ศ. 2530) วาดวยการคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทําดวยไมหวงหาม
7.3 แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ อาณาเขต และสถานที่ติดตอ
ขางเคียง
7.4 การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท ตองมีแผนผัง
แสดงตําแหนงที่ตั้งเครื่องจักรแตละเครื่อง โดยระบุรายละเอียดใหชัดเจนวา เปนเครื่องจักรชนิด และ
ขนาดกําลังแรงมาเทาใด ฉุดรวมหรือแยกฉุดเปนรายเครื่อง สําหรับเครื่องจักรตอไปนี้ใหระบุขนาดของ
เครื่องดวย คือ เลื่อยวงเดือนระบุขนาด ∅ ใบเลื่อย , เลื่อยสายพานระบุขนาด ∅ วงเหวี่ยง , เลื่อยนอน
ระบุความยาว – กวางของใบเลื่อย , เลื่อยซุมหรือเลื่อยซอยระบุความยาว – กวางของใบเลื่อย , เครื่องปอก
และเครื่องฝานไมบาง ตองระบุความยาวของใบมีด สําหรับเครื่องเลื่อยระบบอัตโนมัติมีใบเลื่อยตั้งแต 2 ใบ
ขึ้นไป ซึ่งใชงานไดเฉพาะดาน เพื่อตัดหรือตบแตงไมตามกรรมวิธีการผลิตเพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพ
และไมสามารถทําการเปดปกไมทอนซุงได ใหใชไดโดยไมจํากัดขนาดใบเลื่อยและกําลังแรงมา
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7.5 หลักฐานแสดงสิทธิการใชสถานที่ประกอบกิจการ ใหใชหลักฐานอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ สําเนาโฉนดที่ดิน สําเนาตราจอง สําเนา น.ส.3 สําเนา น.ส.3 ก. สําเนาใบสําคัญแสดงสิทธิ
ครอบครองที่ดิน (แบบหมายเลข 3) สําเนา ส.ค.1 สําเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน สําเนาสัญญาเชา
สําเนาทะเบียนบานแสดงฐานะเปนเจาบานหรือหัวหนาครอบครัวในเคหะสถานที่ขออนุญาต สําเนาหลักฐาน
การขอหมายเลขประจําบาน ในกรณีที่ดินไดจํานองไว ไมตองไดรับความยินยอมใหใชที่ดินจากผูรับจํานอง
หากผูขออนุญาตไมไดเปนเจาของที่ดิน หรือไมไดเปนเจาบาน ซึ่งเปนสถานที่
ขออนุญาต จะตองไดรับความยินยอมใหใชที่ดินหรืออาคารจากเจาของที่ดินหรือเจาบานดวย แลวแตกรณี
7.6 สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวผูขออนุญาต
7.7 ผูขออนุญาตตองเปนผูลงนามในคําขออนุญาตดวยตนเอง ยกเวนสวนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ
7.8 การขออนุญาตทําการแปรรูปไมชั่วคราว ใหยื่นบัญชีรายการไมและหลักฐาน
การไดมาประกอบการขออนุญาตดวย
7.9 การขออนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูป และขออนุญาตคาหรือมีไวในครอบครอง
เพื่อ การคา ซึ่ง สิ่ง ประดิษ ฐ เครื่อ งใช หรือ สิ่ง อื่น ใดบรรดาที่ทํา ดว ยไมห วงหา ม หากมีไ มแ ปรรูป หรือ
สิ่งประดิษฐฯ อยูในครอบครองกอนขออนุญาต ใหยื่นบัญชีแสดงรายการไมแปรรูป หรือสิ่งประดิษฐฯ
ดังกลาว พรอมหลักฐานการไดมาประกอบการขออนุญาตดวย
7.10 ในกรณีผูขออนุญาตมีความประสงคจะมอบอํานาจใหบุคคลใดดําเนินการแทน
ใหใชหนังสือมอบอํานาจตามแบบทายระเบียบนี้
7.11 ในกรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล ที่มิใชหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
ใหนําหลักฐานตอไปนี้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมดวย คือ
7.11.1 สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
7.11.2 สําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ที่ออกให
ไมเกิน 6 เดือน และนิติบุคคลนั้นตองมีวัตถุประสงคตรงกับกิจการที่ขออนุญาต
7.11.3 กรณีผูขออนุญาตเปนบริษัทจํากัด ใหนําสําเนาหนังสือบริคณหสนธิ
และบัญชีรายชื่อผูถือหุนเปนหลักฐานดวย
7.11.4 สําเนาหนังสือแตงตั้งกรรมการผูจัดการ หรือหุนสวนผูจัดการของ
นิติบุคคลนั้น ๆ กรณีกรรมการหรือหุนสวนผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลมีมากกวา 1 คน และนิติบุคคลนั้น
ประสงคจะใหกรรมการหรือหุนสวนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน นอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือรับรองของ
นิติบุคคลนั้น เปนผูมีอํานาจลงนามในการขออนุญาต
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หมวดที่ 2
การรับคําขอและการตรวจสอบเบื้องตน
ขอ 8 เมื ่อ ไดร ับ คํ า ขอและเอกสารประกอบการพิจ ารณา ตามความในหมวดที ่ 1
ครบถวนถูกตอง ใหนําคําขอลงรับในทะเบียนรับคําขอ แลวออกใบรับคําขอใหผูขออนุญาตไวเปนหลักฐาน
ตามแบบทายระเบียบนี้
ขอ 9 การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท ใหทําการตรวจสอบ
คุณสมบัติผูขออนุญาต ตามมาตรา 49 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
ในกรณีผลการตรวจสอบคุณสมบัติมีอายุเกิน 6 เดือน จะตองทําการตรวจสอบใหม ยกเวน
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีผูที่จะตองถูกตรวจสอบคุณสมบัติเปนผูไดรับอนุญาตใหตั้งโรงงาน
แปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท ในฐานะบุคคลธรรมดา หรือหุนสวนผูจัดการ หรือกรรมการผูจัดการ
ถาใบอนุญาตนั้นยังไมสิ้นอายุจะไมตรวจสอบคุณสมบัติก็ได
9.1 การดํา เนิน การตามมาตรา 49 (2) ในท อ งที่อื่น นอกจากกรุง เทพมหานคร
ใหพนักงานเจาหนาที่ขอความรวมมือจากสถานีตํารวจแหงทองที่พิมพลายนิ้วมือ แลวสงใหกองทะเบียน
ประวัติอาชญากร กรมตํารวจ ทําการตรวจสอบ สําหรับในทองที่กรุงเทพมหานคร ใหขอความรวมมือ
ไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร กรมตํารวจ ทําการตรวจสอบ สวนการดําเนินการตามมาตรา 49 (3)
ใหพนักงานเจาหนาที่ขอความรวมมือจากกรมบังคับคดีหรือสํานักงานภาค กรมบังคับคดี หรือสํานักงาน
บังคับคดีและวางทรัพยประจําศาลจังหวัด ตรวจสอบ
9.2 กรณีผูข ออนุญ าตเปน นิติบุค คล ตามขอ 6.2 ใหต รวจสอบคุณ สมบัติข อง
หุนสวนผูจัดการ หรือกรรมการผูจัดการ ซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น เวนแตกรณีมีการ
แตงตั้งหุนสวนหรือกรรมการอื่นใหเปนผูขออนุญาตแทน ใหตรวจสอบคุณสมบัติของผูไดรับการแตงตั้ง
ขอ 10 สาระสําคัญการตรวจสอบเบื้องตน มีดังนี้
10.1 ผูขออนุญาตมีสิทธิในการใชสถานที่ที่ขออนุญาตหรือไม
10.2 อาณาเขตและสถานที่ติดตอขางเคียง ตรงตามที่ระบุในแผนที่สังเขป และหลักฐาน
การขออนุญาตหรือไม และเหลื่อมล้ําทับซอนกับอาณาเขตและสถานที่ที่อยูระหวางการขออนุญาตหรือที่
ไดรับอนุญาตอยูกอนแลวหรือไม
10.3 สถานที่ที่ขออนุญาต สะดวกตอการตรวจสอบควบคุมของพนักงานเจาหนาที่
เพียงใด
10.4 กรณีข ออนุญาตตั้ง โรงงานแปรรูป ไมทุก ประเภท โรงงานจะใชไ มทอ นหรือ
ไมแปรรูปเปนวัตถุดิบ
10.5 ในกรณีขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท ตองมี
รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องจักร ตามนัยขอ 7.4
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หมวดที่ 3
หลักเกณฑการอนุญาต
ขอ 11 โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร)
11.1 การอนุญาตตั้งโรงงานใหเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายที่ทางราชการ
กําหนด
11.2 การยายโรงงานใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมปาไม และเปนไปตามหลักเกณฑ
และนโยบายที่ทางราชการกําหนด
11.3 อาณาเขต จะตองไมเหลื่อมล้ําทับซอนกับอาณาเขตของกิจการที่ไดรับอนุญาต
ตามระเบียบนี้ เวนแตสถานที่ไดรับอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
11.4 การใชเครื่องจักรใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนด
ขอ 12 โรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน (โรงเลื่อยมือ)
12.1 การอนุญาตตั้งโรงงานใหอนุญาตไดเฉพาะโรงงานที่ใชไมจากสวนปาหรือ
ไมที่ปลูกขึ้นทุกชนิดเปนวัตถุดิบ
12.2 การยายโรงงานที่ไดรับอนุญาตอยูกอนระเบียบนี้ อนุญาตใหยายไดเฉพาะ
ในเขตอําเภอทองที่ที่โรงงานตั้งอยู
12.3 อาณาเขตจะตองไมเหลื่อมล้ําทับซอนกับอาณาเขตของกิจการที่ไดรับอนุญาต
ตามระเบียบนี้ เวนแตสถานที่ไดรับอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
ขอ 13 โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม และโรงงานแปรรูปไมโดยใช
แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม
13.1 การอนุญ าตตั้ ง หรื อยา ยโรงงานประเภทใด ใหเ ป น ไปตามหลั ก เกณฑแ ละ
นโยบายที่ทางราชการกําหนด
13.2 อาณาเขตจะตองไมเหลื่อมล้ําทับซอนกับอาณาเขตของกิจการที่ไดรับอนุญาต
ตามระเบียบนี้ เวนแตสถานที่ไดรับอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
13.3 การใชเครื่องจักรใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนด
ขอ 14 โรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมตอเนื่อง
14.1 การอนุญาตตั้งโรงงานตองเปนการขอปรับปรุงโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
(โรงเลื่อยจักร) ที่ไดรับอนุญาตอยูกอนแลวเทานั้น และตองมีโครงการแสดงรายละเอียดในการขออนุญาต
เชน จะทําสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมอยางใด วัตถุดิบในแตละขั้นตอนการผลิต
อยางไร
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การอนุญาตตั้งโรงงานขึ้นใหม อนุญาตไดในทองที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
ปทุมธานี อางทอง พระนครศรีอยุธยา สิงหบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และนครปฐม
ทั้งนี้ ตองไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และการอนุญาต
มีเงื่อนไขวา หามจําหนายไมแปรรูปนอกจากไมบาง และตองใชไมจากตางประเทศ หรือไมสวนปา
หรือไมที่ปลูกขึ้นทุกชนิด เปนวัตถุดิบ
14.2 การใชเครื่องจักรใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนด
14.3 การยายโรงงานใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมปาไม และเปนไปตามหลักเกณฑ
และนโยบายที่ทางราชการกําหนด
14.4 อาณาเขตจะตองไมเหลื่อมล้ําทับซอนกับอาณาเขตของกิจการที่ไดรับอนุญาต
ตามระเบียบนี้ เวนแตสถานที่ไดรับอนุญาตคาสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
ขอ 15 การแปรรูปไมชั่วคราวเพื่อการคา และการแปรรูปไมชั่วคราวมิใชเพื่อการคา โดยใช
เครื่องจักร
15.1 การอนุญาตใหพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปน เปนครั้งคราว
15.2 การกําหนดระยะเวลาการอนุญาตใหเปนไปตามความเหมาะสมกับปริมาณไม
ที่ขอแตละครั้ง แตตองไมเกิน 90 วัน และตองระบุชนิด จํานวน ปริมาตรไมที่อนุญาตดวย
15.3 อาณาเขตตองไมเหลื่อมล้ําทับซอนกับอาณาเขตของกิจการที่ไดรับอนุญาต
ตามระเบียบนี้
ขอ 16 โรงคาไมแปรรูป
การอนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูป ตองมีสถานที่เก็บไมแปรรูปที่เหมาะสมและอาณาเขต
ตองไมทับซอนกับอาณาเขตของกิจการที่ไดรับอนุญาตตามระเบียบนี้ เวนแตสถานที่ไดรับอนุญาตคา หรือ
มีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
ขอ 17 มีไมแปรรูปไวในครอบครอง
ในกรณีมีผูประสงคจะขอใบอนุญาตมีไมแปรรูปไวในครอบครอง ใหปฏิบัติดังนี้
18.1 ตองมีหลักฐานการไดไมแปรรูปมาโดยถูกตองตามกฎหมาย
18.2 การกําหนดระยะเวลาการอนุญาตใหเปนไปตามความเหมาะสม
ขอ 18 คาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทําดวยไมหวงหาม
การอนุญาตและยายสถานที่ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และนโยบายที่ทางราชการ
กําหนด
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หมวดที่ 4
อํานาจการอนุญาต
ขอ 19 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ
ผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแหงทองที่ ตรวจสอบพิจารณาเสนอเรื่องพรอมความเห็นไปยังผูวาราชการจังหวัด
แลว ใหผูวา ราชการจัง หวัด พิจ ารณาเสนอความเห็น "ควรอนุญ าตหรือ ไมอ นุญ าต"ไปยัง กรมปา ไม
และสงเรื่องราวใหปาไมเขตทองที่พิจารณาใหความเห็นชอบอีกทางหนึ่งดวย เมื่ออธิบดีกรมปาไมอนุญาตแลว
ใหผูวาราชการจังหวัดเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมและออกใบอนุญาต
การยายสถานที่ตั้ง การปรับปรุงเครื่องจักร การแกไขอาณาเขตและสาระสําคัญ
ในการอนุญาต เปนอํานาจของอธิบดีกรมปาไมหรือผูซึ่งอธิบดีกรมปาไมมอบหมาย
ขอ 20 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไมโดยใช
แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม การแปรรูปไมชั่วคราวเพื่อการคา การแปรรูปไมชั่วคราวมิใชเพื่อการคาโดยใช
เครื่อ งจัก ร โรงค า ไม แ ปรรู ป มีไ มแ ปรรูป ไว ใ นครอบครอง และคา หรื อ มีไ วใ นครอบครองเพื่อ การคา
ซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใชหรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํา กิ่ ง อํา เภอแหง ทอ งที่ ตรวจสอบพิจ ารณาเสนอเรื่ อ งพรอ มความเห็น ไปยัง ผู ว า ราชการจัง หวัด
เมื่อผูวาราชการจังหวัดอนุญาตแลว ใหเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมและออกใบอนุญาต
การยายสถานที่ตั้ง การแกไขอาณาเขตและสาระสําคัญในการอนุญาตเปนอํานาจของ
ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
ขอ 21 การอนุญาต การยายสถานที่ การปรับปรุงเครื่องจักร การแกไขอาณาเขตและสาระสําคัญ
ในการอนุญาตตามขอ 19 และขอ 20 ในทองที่กรุงเทพมหานคร เปนอํานาจของอธิบดีกรมปาไมหรือผูซึ่ง
อธิบดีกรมปาไมมอบหมาย
ขอ 22 การออกใบคูมือคนงาน ใหเปนอํานาจของผูออกใบอนุญาต หรือผูไดรับมอบหมาย
หมวดที่ 5
การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม
ขอ 23 การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม
23.1 ใหเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามระเบียบนี้ ตามอัตราที่กาํ หนด
ในกฎกระทรวง แลวออกใบอนุญาต
23.2 สําหรับการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใช
เครื่องจักรทุกประเภท ใหถือปฏิบัติดังนี้
23.2.1 เครื่องจักรที่ตองเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม ไดแก
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23.2.1.1 เครื่องจักรที่ใชแปรรูปไมโดยตรง เชน เลื่อยวงเดือน เลื่อยสายพาน
เลื่อยฉลุ เลื่อยตัด เลื่อยโซ เครื่องตัดไมบาง เครื่องขูดผิวไมทอนกอนเขาเครื่องปอก เครื่องสับ - บดเศษไม
เครื่องปอกไมบาง เครื่องฝานไมบาง เครื่องทําไมปารเกต - โมเสก
23.2.1.2 เครื่อ งตบแต ง ไม เช น เครื่อ งเซาะร อง รางลิ้ น บัง ใบ ทํา บั ว
เครื่องไสไมทุกชนิด เครื่องขัด เครื่องกลึง เครื่องแกะสลัก เครื่องเจาะ เครื่องทําเดือย เพลาตั้ง
23.2.2 เครื่องจักรที่ไมตองเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม และไมตองนํากําลังแรงมา
ไปรวมระบุในใบอนุญาต ไดแก
23.2.2.1 เครื่องประกอบกระบวนการผลิต เชน เครื่องทากาว เครื่องผสมกาว
เครื่องมวนไมบาง เครื่องตอไมบาง เครื่องอัดเย็น เครื่องอัดรอน สายพานลําเลียงไม เตาอบ เครื่องเลื่อนซุง
เขาเครื่องเลื่อย-เครื่องปอก-เครื่องฝาน หมอน้ํา (หมอสตีม) เครื่องอัดน้ํายาไม เครื่องตีเยื่อ เครื่องเรียงไม
เครื่องเติมเชื้อเพลิง เครื่องพนสี
23.2.2.2 เครื่องทุนแรง เชน รอก กวาน เครื่องลับใบมีด เครื่องเจียระไน
ใบเลื่อย ปมลม เครื่องรีดใบเลื่อย รถยกไม
23.2.2.3 เครื่องปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ เชน เครื่องกําจัดน้ําเสีย
เครื่องดูดฝุน พัดลมระบายอากาศ
23.2.3 เครื่องจักรตามขอ 23.2.2 ไมตองขออนุญาต แตตองระบุลงไวในแผนผัง
เครื่องจักรโดยแสดงชนิด ขนาดกําลังแรงมาและตําแหนงที่ตั้งของเครื่องจักรแตละเครื่องไวเปนหลักฐาน
หมวดที่ 6
การออกใบอนุญาต และการเขียนใบอนุญาต
ขอ 24 การออกใบอนุญาตใหดําเนินการ ดังนี้
24.1 ใหกําหนดอายุใบอนุญาตไดคราวละไมเกิน 1 ป และใหออกใบอนุญาตเมื่อได
เรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมแลว
24.2 การอนุญาตตั้ง ตออายุใบอนุญาต และการยายสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม
โดยใชเครื่องจักรทุกประเภท ใหผูวาราชการจังหวัดเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมและออกใบอนุญาต
24.3 การอนุญาตตั้ง ตออายุใบอนุญาต และยายสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใช
แรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคนเพื่อประดิษฐกรรม การแปรรูปไมชั่วคราวเพื่อการคา
การแปรรูปไมชั่วคราวมิใชเพื่อการคา ตั้งโรงคาไมแปรรูป มีไมแปรรูปไวในครอบครอง และคาหรือมีไวใน
ครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ใหผูวาราชการจังหวัด
หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมและออกใบอนุญาต
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24.4 การอนุญาตตามระเบียบนี้ ในทองที่กรุงเทพมหานคร เปนอํานาจของอธิบดีกรมปาไม
หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีกรมปาไมมอบหมาย
24.5 การขอใบคูมือคนงานหรือผูรับจางใหยื่นคําขอตามแบบทายระเบียบนี้
ขอ 25 การเขียนใบอนุญาต ใหระบุสาระสําคัญใหครบถวนและชัดเจน ดังนี้
25.1 ชื่อผูรับอนุญาต หากผูรับอนุญาตเปนนิติบุคคล ใหระบุชื่อนิติบุคคลและชื่อกรรมการ
ผูมีอํานาจลงชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น
25.2 ภูมิลําเนา ใหระบุที่ตั้งสํานักงานใหญตามที่จดทะเบียนไวเปนหลักฐานในกรณี
ผูรับอนุญาตเปนนิติบุคคล
25.3 นิติบุคคลไมตองระบุอายุและเชื้อชาติ สําหรับสัญชาติใหระบุตามประเทศที่
จดทะเบียนนิติบุคคลนั้น
25.4 ใหระบุสถานที่รับอนุญาตวา อยูบานเลขที่... หมูที่... ถนน... ตําบล...
อําเภอ... และจังหวัด... ใหชัดเจน
25.5 อาณาเขตในใบอนุญาตใหระบุตามแผนผังและแผนที่สังเขปที่ยื่นประกอบคําขอ
ที่พนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบถูกตองแลว
25.6 ใหระบุวัตถุประสงคการดําเนินงานใหชัดเจนตรงตามที่ไดรับอนุญาต เชน
- เพื่อประดิษฐกรรม ทําเครื่องเรือนเครื่องใชในบานเรือน วงกบ ประตู หนาตาง
โดยใชไมแปรรูปตางประเทศ
- เพื่อประดิษฐกรรม ทําลัง โดยใชไมยางพาราทอน
- เพื่อประดิษฐกรรม ไส ซอย เซาะรอง รางลิ้น ไมแปรรูปจากกิจการโรงคาไมแปรรูป
ของตนเอง ตามใบอนุญาต
25.7 กรณีเปนโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท ใหระบุกําลังแรงมา
เครื่องจักรที่ตองเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมทั้งหมดลงในใบอนุญาต
25.8 ใหหมายเหตุเงื่อนไขลงในใบอนุญาตวา “ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ... (พ.ศ. ...) และขอกําหนด ฉบับที่ ... (พ.ศ. ...)” และหมายเหตุขอความ “ใหยื่นขอตออายุไดกอน
ใบอนุญาตหมดอายุ” ดวย
หมวดที่ 7
หลักเกณฑการปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
ในการผลิต การเพิม่ ลด เปลี่ยนแปลงการใชวัตถุดบิ และการเพิ่มหรือลด
จํานวนคนงาน โรงงานแปรรูปไม
ขอ 26 การปรับปรุงเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร)
26.1 การขออนุญาต ใหยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
66 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

26.1.1 คําขอ 1 ตามแบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) วาดวย
การแปรรูปไมและมีไมแปรรูป
26.1.2 สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวผูขออนุญาต ในกรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคล ที่มิใชหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ใหใชหลักฐานสําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
นิติบุคคล และสําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน ดวย
26.1.3 บัญชีแสดงรายละเอียดเครื่องจักร ตามแบบทายระเบียบนี้
26.1.4 แผนผังแสดงตําแหนงที่ตั้ง เครื่องจักรที่ไดรับอนุญาตอยูเดิมซึ่งประสงค
จะใชในกิจการตอไป เครื่องจักรที่ขอเปลี่ยนแปลงหรือเลิกใช เครื่องจักรที่ขอเพิ่ม และเครื่องจักรทั้งหมด
26.1.5 คําขอใบคูมือคนงานหรือผูรับจาง ตามขอ 24.5 (กรณีเพิ่มหรือเปลี่ยน
คนงานหรือผูรับจาง)
26.1.6 สําเนาใบอนุญาต
26.1.7 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
26.2 การอนุญาตใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนด
26.3 เมื่ออนุญาตใหเพิ่มกําลังแรงมา ใหเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมตามปริมาณ
กําลังแรงมาเครื่องจักรที่ใชแปรรูปไมโดยตรงและเครื่องตบแตงไมที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
แลวขีดฆาแกไขกําลังแรงมาเครื่องจักรในใบอนุญาตใหตรงตามที่ไดรับอนุญาต และใหผูออกใบอนุญาต
หรือผูมีอํานาจลงนามกํากับการขีดฆา แกไขพรอมหมายเหตุวา ไดรับอนุญาตจากกรมปาไมตามหนังสือที่...
ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...
กรณีลดจํานวนกําลังแรงมา ใหขีดฆาแกไขกําลังแรงมาเครื่องจักรในใบอนุญาต
ให ต รงตามที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าต และให ผู อ อกใบอนุ ญ าตหรื อ ผู มี อํา นาจลงนามกํา กั บ การขี ด ฆ า แก ไ ข
พรอมหมายเหตุวา ไดรับอนุญาตจากกรมปาไมตามหนังสือที่... ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...
ขอ 27 การปรับปรุงเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
27.1 การขออนุญาตใหยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ตามขอ 26.1
27.2 การอนุญาตใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนด
27.3 การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม และการแกไขกําลังแรงมาใหปฏิบัติตามขอ 26.3
ขอ 28 การเพิ่มหรือลดจํานวนคนงานโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน (โรงเลื่อยมือ)
28.1 การขออนุญาตใหยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
28.1.1 คําขอ 1 ตามแบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) วาดวย
การแปรรูปไมและมีไมแปรรูป
28.1.2 สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวผูขออนุญาต ในกรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคล ที่มิใชหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ใหใชหลักฐานสําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
นิติบุคคล และสําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน ดวย
67 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

28.1.3 คําขอใบคูมือคนงานหรือผูรับจาง ตามขอ 24.5 (กรณีเพิ่มหรือเปลี่ยน
คนงานหรือผูรับจาง)
28.1.4 สําเนาใบอนุญาต
28.1.5 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
28.2 การอนุญาตใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนด
28.3 เมื่ออนุญาตใหเพิ่มจํานวนคนงาน ใหเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมตามจํานวนคนงาน
ที่เพิ่มในอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แลวขีดฆาแกไขจํานวนคนงานในใบอนุญาตใหตรงตามที่ไดรับอนุญาต
และใหผูออกใบอนุญาตหรือผูมีอํานาจลงนามกํากับการขีดฆาแกไข พรอมหมายเหตุวาไดรับอนุญาตจากผูใ ด
ตามหนังสือที่... ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...
กรณีล ดจํา นวนคนงาน ใหขีด ฆา แกไ ขจํ า นวนคนงานในใบอนุญ าตใหต รง
ตามที่ไดรับอนุญาต และใหผูออกใบอนุญาตหรือผูมีอํานาจลงนามกํากับการขีดฆาแกไข พรอมหมาย
เหตุวาไดรับอนุญาตจากผูใด ตามหนังสือที่... ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...
ขอ 29 การเพิ่มหรือลดจํานวนคนงาน โรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคนเพื่อประดิษฐกรรม
29.1 การขออนุญาตใหยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ตามขอ 26.1
29.2 การอนุญาตใหเพิ่มหรือลดจํานวนคนงาน ใหอนุญาตตามความเหมาะสม
29.3 การเรีย กเก็บ เงิน คา ธรรมเนีย มและการแกไ ขจํา นวนคนงาน ใหป ฏิบัติต าม
ขอ 28.3
ขอ 30 การปรับปรุงเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมตอเนื่อง
30.1 การขออนุญาตใหยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ตามขอ 26.1
30.2 การอนุญาตใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนด
30.3 การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมและการแกไขกําลังแรงมา ใหปฏิบัติตามขอ 26.3
ขอ 31 การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการผลิตของโรงงานแปรรูปไม
31.1 การขออนุญาตใหยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
31.1.1 คําขอ 1 ตามแบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) วาดวย
การแปรรูปไมและมีไมแปรรูป
31.1.2 สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวผูขออนุญาต ในกรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคล ที่มิใชหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ใหใชหลักฐานสําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
นิติบุคคล และสําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน ดวย
31.1.3 หนังสือชี้แจงเหตุผลในการขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการผลิต
31.1.4 สําเนาใบอนุญาต
31.1.5 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)

68 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

31.2 การอนุญาตใหพิจารณาตามเหตุผลความจําเปน และสัมพันธกับเครื่องจักรที่ใช
ในกิจการ
31.3 เมื่ออนุญาตแลว ใหเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในใบอนุญาตใหตรง
ตามที่ไดรับอนุญาต แลวใหผูออกใบอนุญาตหรือผูมีอํานาจลงนามกํากับการเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
พรอมหมายเหตุวา ไดรับอนุญาตจากผูใด ตามหนังสือที่... ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...
ขอ 32 การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใชวัตถุดิบของโรงงานแปรรูปไม
32.1 การขออนุญาตใหยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
32.1.1 คําขอ 1 ตามแบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) วาดวย
การแปรรูปไมและมีไมแปรรูป
32.1.2 สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวผูขออนุญาต ในกรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคล ที่มิใชหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ใหใชหลักฐานสําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
นิติบุคคล และสําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน ดวย
32.1.3 หนังสือชี้แจงเหตุผลในการขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใชวัตถุดิบ
32.1.4 สําเนาใบอนุญาต
32.1.5 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
32.2 การอนุญาตใหพิจารณาตามเหตุผลความจําเปน
32.3 เมื่ออนุญาตแลว ใหเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบในใบอนุญาตใหตรงตามที่
ไดรับอนุญาต แลวใหผูออกใบอนุญาตหรือผูมีอํานาจลงนามกํากับการเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ
พรอมหมายเหตุวา ไดรับอนุญาตจากผูใด ตามหนังสือที่... ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...
หมวดที่ 8
หลักเกณฑการแกไขอาณาเขตและสาระสําคัญในการอนุญาต
ขอ 33 การแกไขอาณาเขต
33.1 การขออนุญาตใหยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
33.1.1 คําขอ 1 ตามแบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) วาดวย
การแปรรูปไมและมีไมแปรรูป หรือคําขอตามแบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) วาดวยการคา
หรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม แลวแต
กรณี
33.1.2 สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวผูขออนุญาต ในกรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคล ที่มิใชหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ใหใชหลักฐานสําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
นิติบุคคล และสําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน ดวย
69 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

33.1.3 แผนผังแสดงสถานที่ประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตเดิม และแสดงสวน
ที่ขอขยายหรือลด
33.1.4 ในกรณีข อขยายอาณาเขต ใหนํา หลัก ฐานแสดงสิท ธิก ารใชส ถานที่
สวนที่ขอขยายประกอบการพิจารณาดวย
33.1.5 สําเนาใบอนุญาต
33.1.6 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
33.2 การอนุญาตใหพิจารณาตามเหตุผลความจําเปน
33.3 เมื่ออนุญาตแลว ใหขีดฆาแกไขอาณาเขตในใบอนุญาตใหตรงตามที่ไดรับอนุญาต
แลวใหผูออกใบอนุญาตหรือผูมีอํานาจลงนามกํากับการขีดฆาแกไข พรอมหมายเหตุวา ไดรับอนุญาตจากผูใด
ตามหนังสือที่... ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...
ขอ 34 การแกไขสาระสําคัญในใบอนุญาต
34.1 การขออนุญาตใหยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
34.1.1 คําขอ 1 ตามแบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) วาดวย
การแปรรูปไมและมีไมแปรรูป หรือคําขอตามแบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) วาดวยการคา
หรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม แลวแต
กรณี
34.1.2 สําเนาใบอนุญาต
34.1.3 สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวผูขออนุญาต ในกรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคล ที่มิใชหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ใหใชหลักฐานสําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
นิติบุคคล และสําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทที่ออกใหไมเกิน6 เดือน ดวย
34.1.4 การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลผูรับอนุญาต ใหนําสําเนาหลักฐานการอนุญาต
ใหเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ประกอบการพิจารณาดวย
34.1.5 การเปลี่ยนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ หรือกรรมการผูมีอํานาจ
ลงชื่อแทนนิติบุคคล ใหนําสําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานหุนสวนบริษัทฉบับใหม ซึ่งออกใหไมเกิน
6 เดือน และสําเนารายงานการประชุมบริษัท ประกอบการพิจารณาดวย
ในกรณีเปนโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท ใหตรวจสอบ
คุณสมบัติของหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ หรือกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ตามมาตรา 49 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 (ใหถือปฏิบัติตามขอ 9
โดยอนุโลม)
34.1.6 การแกไขภูมิลําเนาของผูรับอนุญาต หรือสถานที่ประกอบกิจการ เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงทองที่ปกครอง ใหแนบสําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาหลักฐานการแกไขของนายทะเบียนทองที่
หรือสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงทองที่ปกครอง ประกอบการพิจารณาดวย
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34.2 เมื่ออนุญาตแลว ใหขีดฆาแกไขสาระสําคัญในใบอนุญาต แลวใหผูออกใบอนุญาต
หรือผูมีอํานาจลงนามกํากับการขีดฆาแกไข พรอมหมายเหตุวา ไดรับอนุญาตจากผูใด ตามหนังสือที่...
ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...
หมวดที่ 9
การแปรรูปไมในระหวางเวลาตั้งแตพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น
ขอ 35 การอนุญาตทําการแปรรูปไมในระหวางเวลาตั้งแตพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น
มีหลักเกณฑดังนี้
35.1 การขออนุญาตใหยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
35.1.1 คําขอ 1 ตามแบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) วาดวย
การแปรรูปไมและมีไมแปรรูป
35.1.2 สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวผูขออนุญาต ในกรณีผูขออนุญาต
เปนนิติบุคคล ที่มิใชหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ใหใชหลักฐานสําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
นิติบุคคล และสําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน ดวย
35.1.3 หนังสือชี้แจงกรรมวิธีที่ขอดําเนินการ พรอมเหตุผลความจําเปน
35.1.4 สําเนาใบอนุญาต
35.1.5 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
35.2 การอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายที่ทางราชการกําหนด
35.3 ใหแจงผลการพิจารณาใหผูขออนุญาตทราบเปนหนังสือ
หมวดที่ 10
การออกใบแทนใบอนุญาต
ขอ 36 เมื่อใบอนุญาตสูญหาย เสียหาย หรือชํารุดดวยประการใด ๆ ใหยื่นคําขอตามแบบทาย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) วาดวยการแปรรูปไมและมีไมแปรรูป หรือคําขอตามแบบทายกฎกระทรวง
ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) วาดวยการคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ตอพนักงานเจาหนาที่ผูออกใบอนุญาต พรอมหลักฐานการแจงความใบอนุญาต
สูญหายหรือใบอนุญาตฉบับที่ชํารุด และใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติ ดังนี้
36.1 สอบปากคําผูขอวา ใบอนุญาตสูญหาย เมื่อวันที่... เดือน... พ.ศ. ...เสียหาย
หรือชํารุดดวยเหตุใด เปนใบอนุญาตฉบับที่... เลมที่... ลงวันที่... เดือน... พ.ศ. ... ใบอนุญาตสิ้นอายุ
เมื่อใด
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36.2 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบพิจารณาแลว เปนความจริงตามที่ผูขอกลาวอาง
ก็ใ หอ อกใบแทนใบอนุญ าตใหไ ด โดยใหเ ขีย นดว ยหมึก สีแ ดงบนใบอนุญ าตดา นบนวา “ใบแทน”
พรอมหมายเหตุไวดานบนขวาวา “ แทนใบอนุญาต ฉบับที่... เลมที่... ลงวันที่... เดือน... พ.ศ. ...”
แลวใหผูอนุญาตออกใบแทนลงลายมือชื่อกํากับไวเปนหลักฐาน สําหรับขอความและเงื่อนไขในการอนุญาต
ใหเขียนตรงกับตนขั้วใบอนุญาตฉบับเดิม เวนแตวันที่ออกใบแทนใบอนุญาตใหระบุตรงตามวันที่ชําระเงิน
คาธรรมเนียม และใหพนักงานเจาหนาที่ผูอนุญาตออกใบแทนลงลายมือชื่อลงในใบแทนใบอนุญาต

หมวดที่ 11
การตออายุใบอนุญาต การรับโอน - การทําการแทน
ตามใบอนุญาต และการยายสถานทีร่ บั อนุญาต
ขอ 37 การตออายุใบอนุญาต
37.1 การขออนุญาตใหยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
37.1.1 คําขอ 1 ตามแบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) วาดวย
การแปรรูปไมและมีไมแปรรูป หรือคําขอตามแบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) วาดวยการคา
หรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม แลวแต
กรณี
37.1.2 บัญชีสถิติแสดงการดําเนินการในรอบปที่ผานมา ตามแบบทายระเบียบนี้
37.1.3 สมุดบัญชีไมหรือสมุดบัญชีสิ่งประดิษฐฯ ที่เกี่ยวของในรอบปที่ผานมา
37.1.4 ใบอนุญาต สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวผูขออนุญาต
37.1.5 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวผูรับมอบอํานาจ
37.2 ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ในกรณียื่นคําขอลาชาคือ ภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุไมเกิน 1 ป ใหชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนประกอบการพิจารณาดวย และในปตอไปหากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตลาชาอีก ใหงด
ตออายุใบอนุญาต
ถาใบอนุญาตสิ้นอายุเกินกวา 1 ป จะไมพิจารณาตออายุใบอนุญาตใหดําเนินการ
ตอไป
37.3 การรับคําขอ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารตามขอ 37.1 แลวใหลงทะเบียน
รับคําขอตามแบบทายระเบียบนี้ และออกใบรับใหผูขอเปนหลักฐาน
กรณีเอกสารไมครบถวนหรือไมถูกตอง ใหคืนเอกสารทั้งหมดใหผูขอ พรอมบันทึก
แจงเหตุผลที่คืน แลวใหผูขอลงนามรับคืนไวเปนหลักฐาน
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37.4 ใหพ นัก งานเจา หนา ที่ปด ยอดบัญ ชีไ ม หรือ ยอดบัญ ชีสิ่ง ประดิษ ฐฯ ทุก เลม
แลวบันทึกลงไวในสมุดบัญชี ใหมีสาระขอความตรงกันวา “ ไดทําการปดยอดบัญชีถึงวัน เดือน พ.ศ.
จํานวนไมหรือจํานวนสิ่งประดิษฐฯ คงเหลือตรงตามบัญชีสถิติแสดงการดําเนินการที่ยื่นประกอบเรื่องขอ
ตออายุใบอนุญาตหรือไม ” แลวบันทึกรายละเอียดเสนอผูมีอํานาจ หรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาสั่ง
การ ในกรณีสั่งอนุญาตใหออกใบอนุญาตฉบับใหม เมื่อไดเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมแลว
37.5 การออกใบอนุญาต
37.5.1 ใหกําหนดอายุใบอนุญาตไดคราวละไมเกิน 1 ป นับแตวันออกใบอนุญาต
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
37.5.1.1 ในกรณียื่นคําขอตออายุใบอนุญาต และชําระเงินคาธรรมเนียม
กอนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ ใหระบุวันออกใบอนุญาตฉบับใหมถัดจากวันที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ
สําหรับวันสิ้นอายุใบอนุญาตกําหนดตามใบอนุญาตฉบับเดิม และหมายเหตุในใบอนุญาตวา “ ใบอนุญาต
ฉบับนี้ไดชําระเงินคาธรรมเนียมตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่... เลมที่... ลงวันที่... ใหมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่... เปนตนไป และเปนการตอจากใบอนุญาต ฉบับที่... เลมที่... ลงวันที่...”
37.5.1.2 ในกรณียื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตฉบับเดิม
สิ้นอายุ แตไดชําระเงินคาธรรมเนียมภายหลังใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ ใหระบุวันออกใบอนุญาตฉบับใหม
ตามวัน ที่ชํา ระเงิน คา ธรรมเนีย ม สํา หรับ วัน สิ้น อายุใ บอนุญ าตใหกํา หนดตามใบอนุญ าตฉบับ เดิม
และหมายเหตุในใบอนุญาตวา “ ใบอนุญาตฉบับนี้ไดชําระเงินคาธรรมเนียมตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่...
เลมที่... ลงวันที่... ตอจากใบอนุญาต ฉบับที่... เลมที่... ลงวันที่... ”
37.5.1.3 ในกรณียื่นคําขอตออายุใบอนุญาตภายหลังใบอนุญาตฉบับเดิม
สิ้นอายุ (ยื่นคําขอลาชา) ใหระบุวันออกใบอนุญาตฉบับใหมตามวันที่ชําระเงินคาธรรมเนียม สําหรับวันสิ้นอายุ
ใบอนุญาตใหกําหนดตามใบอนุญาตฉบับเดิม และหมายเหตุในใบอนุญาตวา “ ใบอนุญาตฉบับนี้ไดชําระเงิน
คาธรรมเนียมตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่... เลมที่... ลงวันที่... ตอจากใบอนุญาต ฉบับที่... เลมที่...ลงวันที่...”
“ผอนผันใหตออายุลาชาได โดยมีเงื่อนไขวาในปตอไปหากยื่นตออายุลาชาอีก กรมปาไมจะไมพิจารณา
ตออายุให”
37.5.2 ใหห มายเหตุเ งื่อ นไขลงในใบอนุญ าตวา “ผูรับ อนุญ าตตอ งปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่... (พ.ศ. ...) และขอกําหนด ฉบับที่... (พ.ศ. ...)”
37.5.3 เมื่อดําเนินการออกใบอนุญาตเรียบรอยแลว ใหมอบใบอนุญาตฉบับใหม
ใหแกผูรับอนุญาตหรือผูรับมอบอํานาจ โดยใหลงลายมือชื่อรับไวเปนหลักฐาน
37.6 อํานาจการอนุญาต
การอนุญาตใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมปาไม หรือผูซึ่งอธิบดีกรมปาไมมอบหมาย
สําหรับในกรุงเทพมหานคร และผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายสําหรับจังหวัดอื่น
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ในระหวา งปที่ผา นมา เมื่อ ปรากฏวา ผูรับ อนุญ าตตามระเบีย บนี้ ฝา ฝน
หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ขอกําหนด กฎกระทรวง หรือเงื่อนไขในการอนุญาต
หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 และไมถกู
สั่งพักใชใบอนุญาต หรือถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
ใหจังหวัดสงคําขอตออายุใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวของพรอมประมวลเรื่องราวขอเท็จจริงและความเห็น
เสนอกรมปาไม และสําเนาเรื่องราวสงใหปาไมเขตทองที่พิจารณารายงานความเห็นไปใหกรมปาไมอีกทางหนึ่งดวย
เมื่อกรมปาไมไดรับเรื่องใหประมวลเรื่องพรอมความเห็นรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาสั่งการ
สําหรับในทองที่กรุงเทพมหานคร ใหกองการอนุญาตประมวลเรื่องเสนออธิบดีกรมปาไม
รายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาสั่งการ
ขอ 38 การรับโอน - การทําการแทนตามใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาตเปนการโอนสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายจากผูรับอนุญาตเดิม
ไปยังผูรับโอนซึ่งเปนผูรับอนุญาตคนใหม
การทําการแทนเปนการใหสิทธิแกทายาทหรือผูจัดการมรดกที่จะดําเนินการตอไปในนาม
ของผูรับอนุญาตเทานั้น สวนสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายยังคงอยูกับผูรับอนุญาตเดิม มิไดโอนตอไปยัง
บุคคลอื่น และกรณีนี้จะไมมีผูรับอนุญาตคนใหม
38.1 การโอนใบอนุญาต ใหผูขอรับโอนใบอนุญาตยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา
ดังนี้
38.1.1 คําขอ 1 ตามแบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) วาดวย
การแปรรูปไมและมีไมแปรรูป หรือคําขอตามแบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) วาดวยการคา
หรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม แลวแต
กรณี
38.1.2 สําเนาใบอนุญาต
38.1.3 หลักฐานการไดสิทธิในกิจการที่ขอรับโอนมาเปนเจาของ
38.1.4 สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวของผูโอน และผูรับโอน
ในกรณีผูโอนและผูรับโอนเปนนิติบุคคลที่มิใชหนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ใหใชหลักฐานตามขอ 7.11.1 - 7.11.4 เพิ่มเติม และหากผูโอนและผูรับโอนเปนนิติบุคคล
ประเภทบริษัทจํากัด ใหแนบบันทึกรายงานการประชุมกรรมการบริษัทมีมติใหโอนและรับโอนใบอนุญาตดวย
38.1.5 สําเนาหลักฐานแสดงสิทธิการใชสถานที่ประกอบกิจการ ตามขอ 7.5
38.1.6 หนังสือชี้แจงเหตุผลการโอนของผูโอนและการรับโอนของผูรับโอน
38.1.7 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
38.2 กรณีผูรับอนุญาตตาย ใหทายาทหรือผูจัดการมรดก ยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาต
ไดตลอดเวลาที่ใบอนุญาตนั้นยังไมสิ้นอายุ
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38.2.1 การขออนุญาตใหยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
38.2.1.1 คําขอ 1 ตามแบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
วาดวยการแปรรูปไมและมีไมแปรรูป หรือคําขอตามแบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) วาดวย
การคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
แลวแตกรณี
38.2.1.2 สําเนาใบอนุญาต
38.2.1.3 สําเนาใบมรณบัตรของผูรับอนุญาตเดิม
38.2.1.4 คําสั่งศาลตั้งผูจัดการมรดก หรือหนังสือยินยอมของทายาททุกคน
ในกองมรดก มอบอํานาจใหทายาทผูหนึ่งผูใดรับโอนใบอนุญาต
38.2.1.5 สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชนของผูรับโอน
ในกรณีผูรับโอนเปนนิติบุคคล ที่มิใชห นวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ใหใชหลักฐานตามขอ 7.11.1 - 7.11.4 เพิ่มเติมดวย
38.2.1.6 สําเนาหลักฐานแสดงสิทธิการใชสถานที่ประกอบกิจการตาม
ขอ 8.5
38.2.1.7 หนังสือชี้แจงเหตุผลการรับโอนใบอนุญาตของผูรับโอน
38.2.1.8 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
38.2.2 โรงงานแปรรูป ไมโ ดยใชเ ครื่อ งจัก รทุก ประเภท ซึ่ง ผูรับ อนุญ าตตาย
และทายาทหรือผูจัดการมรดกไดยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาตไวแลว แตกรมปาไมยังไมอนุญาตเพราะอยูระหวาง
ขั้นตอนการดําเนินการของเจาหนาที่ และใบอนุญาตใกลจะสิ้นอายุ ใหจังหวัดรีบดําเนินการแลวสงเรื่อง
ไปยังกรมปาไมเพื่อพิจารณาสั่งการโดยดวน หากกรมปาไมสั่งอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และสงเรื่อง
ใหจังหวัดดําเนินการ แตขณะจังหวัดไดรับเรื่องจากกรมปาไมใบอนุญาตไดสิ้นอายุลงแลว หรือกรมปาไม
สั่งอนุญาตหลังจากใบอนุญาตสิ้นอายุ ใหเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมและออกใบอนุญาตใหกับผูขอรับโอน
เสมือนเปนการตั้งโรงงานฯ ใหม แตใหมีสาระสําคัญและรายละเอียดตาง ๆ ตามที่โรงงานไดรับอนุญาตอยูเดิม
38.3 การขอทําการแทน เมื่อผูรับอนุญาตตาย ทายาทหรือผูจัดการมรดกสามารถทําการแทน
ตามใบอนุญาตได ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแตวันที่ผูรับอนุญาตตาย หากประสงคจะทําการแทน
ตอไปอีก ตองยื่นคําขอกอนระยะเวลา 90 วัน สิ้นสุดลงโดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
38.3.1 คําขอ 1 ตามแบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) วาดวย
การแปรรูปไมและมีไมแปรรูป หรือคําขอตามแบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) วาดวยการคา
หรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม แลวแต
กรณี
38.3.2 สําเนาใบอนุญาต
38.3.3 สําเนาใบมรณบัตรของผูรับอนุญาตเดิม
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38.3.4 สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชนของผูขอทําการแทน
38.3.5 หนังสือชี้แจงเหตุผลการขอทําการแทนของทายาทหรือผูจัดการมรดก
38.3.6 ใหแจงผลการพิจารณาใหทายาทหรือผูจัดการมรดกทราบเปนหนังสือ
38.4 หามยื่นขออนุญาตในกรณีอื่นพรอมกับการยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาต
38.5 การขอรับ โอนใบอนุญ าตตั้ง โรงงานแปรรูป ไมโ ดยใชเ ครื่อ งจัก รทุก ประเภท
ให ต รวจสอบคุณ สมบัติ ผู ข อรับ โอน หุน ส ว นผูจั ด การหรือ กรรมการผูจั ด การของนิติบุ ค คลผูรั บ โอน
ตามมาตรา 49 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 (ใหถือปฏิบัติตามขอ 9 โดยอนุโลม)
38.6 การออกใบอนุญ าตกรณีโ อนใบอนุญ าตใหเ รีย กใบอนุญ าตฉบับ เดิม คืน
พรอมหมายเหตุไวเปนหลักฐานวา “ อนุญาตใหโอนแกผูใด ตามหนังสือสั่งการใด.. ออกใบอนุญาตใหม
ตามใบอนุญาตฉบับที่... เลมที่... ลงวันที่ เดือน พ.ศ. ” และเก็บเงินคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง แลวระบุวันออกใบอนุญาตฉบับใหมตามวันที่ชําระเงินคาธรรมเนียม สําหรับวันสิ้นอายุ
ใบอนุญาตใหกําหนดตามใบอนุญาตฉบับเดิม พรอมระบุเงื่อนไขลงในใบอนุญาตดวยวา “ผูรับอนุญาต
ตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่... (พ.ศ. ...) และขอกําหนด ฉบับที่... (พ.ศ. ...)” และหมายเหตุไวใน
ใบอนุญาตวา “ไดรับโอนมาจากผูใด ตามใบอนุญาตฉบับที่... เลมที่... ลงวันที่... เดือน... พ.ศ. ...
หนังสือสั่งการใด”
38.7 อํานาจการอนุญาตใหถือหลักเกณฑตามขอ 19 และขอ 20 โดยอนุโลม
ขอ 39 การยายสถานที่รับอนุญาตตามระเบียบนี้
39.1 การขออนุญาตใหยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้
39.1.1 คําขอ 1 ตามแบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) วาดวย
การแปรรูปไมและมีไมแปรรูป หรือคําขอตามแบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) วาดวยการคา
หรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม แลวแต
กรณี
39.1.2 สําเนาใบอนุญาต
39.1.3 สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวผูขออนุญาต
ในกรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล ที่มิใชหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ใหใชหลักฐานสําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล และสําเนาหนังสือรับรองของสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน ดวย
39.1.4 แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการที่ขอยายไปตั้งใหม และแผนผัง
แสดงอาณาเขตสถานที่ติดตอขางเคียง
39.1.5 สําเนาหลักฐานแสดงสิทธิการใชสถานที่ประกอบกิจการที่ขอยายไปตั้งใหม
ตามขอ 8.5
39.1.6 คําขอใบคูมือคนงานหรือผูรับจาง ตามขอ 24.5
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39.1.7 กรณีการยายโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท ตองมีแผนผัง
แสดงตําแหนงที่ตั้งเครื่องจักรแตละเครื่องและบัญชีแสดงรายละเอียดเครื่องจักรอยางชัดเจน ตามขอ 7.4
39.1.8 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวผูรับมอบอํานาจ
39.2 ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบรายละเอียดในสาระสําคัญตามขอ 10 ของ
ระเบียบนี้
39.3 การอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายที่ทางราชการกําหนด
39.4 การออกใบอนุญาต ใหเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมเสมือนการอนุญาตตั้งใหม
ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ออกใบอนุญาตฉบับใหมใหดําเนินการตอไป โดยใหระบุเงื่อนไขลงใน
ใบอนุญาตดวยวา “ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่... (พ.ศ. ...)” พรอมหมายเหตุไวใน
ใบอนุญาตวา “อนุญาตใหยายตามหนังสือสั่งการใด... ใบอนุญาตเดิมฉบับที่... เลมที่... ลงวันที่... เดือน...
พ.ศ. ...” แลวใหเรียกใบอนุญาตฉบับเดิมสงคืนผูออกใบอนุญาต พรอมหมายเหตุไวเปนหลักฐานในใบอนุญาตวา
“อนุญาตใหยายตามหนังสือสั่งการใด... ออกใบอนุญาตใหม ฉบับที่... เลมที่... ลงวันที่...เดือน... พ.ศ. ...”
หมวดที่ 12
แนวทางปฏิบัติเมื่ออนุญาตแลว
ขอ 40 แนวทางปฏิบัติเมื่ออนุญาตแลว ใหถือปฏิบัติดังนี้
40.1 กรณีการขออนุญาตตั้งหรือยายสถานที่ตั้ง หรือรับโอนใบอนุญาตโรงงานแปรรูปไม
โดยใชเครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร)
40.1.1 เมื่อจังหวัดทราบผลการพิจารณาจากกรมปาไม ใหแจงผูขออนุญาตทราบ
เปนลายลักษณอักษรภายใน 15 วัน และใหเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
แลวออกใบอนุญาตใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับตั้งแตผูขออนุญาตไดรับทราบผลการอนุญาตจากทางราชการ
หากผูขอไมมารับทราบหรือไมมาชําระเงินคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหระงับการอนุญาต
ไมมีการผอนผันอีก
40.1.2 เมื่อออกใบอนุญาตแลว ในกรณีขอตั้งขึ้นใหม หรือไดรับอนุญาตใหยาย
ตองตรวจสอบวาผูรับอนุญาตไดลงมือกอสรางโรงงานในบริเวณที่ไดรับอนุญาตหรือไม การติดตั้งเครื่องจักร
ถูกตองตรงตามจํานวน ชนิด ขนาด ที่ไดรับอนุญาตหรือไม ตําแหนงที่ตั้งเครื่องจักรถูกตองตรงตามที่ระบุ
ในแผนผังเพียงใด และเมื่อครบกําหนด 2 ป สามารถเปดดําเนินงานไดหรือไม ถาเปดดําเนินงานไมได
เพราะเหตุใด ไดยื่นหนังสือขอยืดระยะเวลาการกอสรางโรงงานกอนสิ้นกําหนด 2 ป หรือไม หากยื่นไวแลว
ใหรายงานเหตุผลพรอมความเห็นไปใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงอธิบดีกรมปาไมทราบเพื่อพิจารณา
สั่งการตอไป
40.1.3 ในกรณีที่ไดรับโอนใบอนุญาตโรงงานแปรรูปไม ซึ่งยังมิไดกอสรางโรงงาน
ใหตรวจสอบตามหลักเกณฑเดียวกับขอ 40.1.2
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40.2 กรณีโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) โรงงานแปรรูปไมโดยใช
เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมตอเนื่อง ไดรับอนุญาตใหตั้งใหม หรือยายสถานที่ตั้ง หรือขอขยายโรงงาน
(หมายถึง การเพิ่มจํานวนโตะเลื่อย เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใชสําหรับแปรรูปไม, การเปลี่ยนแปลงโตะเลื่อย
เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใชสําหรับแปรรูปไมใหมีขนาดเพิ่มขึ้น, การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใชเปน
ตนกําลังสําหรับฉุดโตะเลื่อย เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใชสําหรับแปรรูปไมเพื่อใหมีกําลังเพิ่มขึ้น) เมื่อ
กรมปาไมอนุญาตแลว และผูขอไดติดตั้งเครื่องจักรครบถวนทั้งหมดหรือเพียงบางสวน เมื่อเปดดําเนินการแลวให
ผูรับอนุญาตแจงจังหวัดและใหจังหวัดรายงานกรมปาไม เพื่อสั่งเจาหนาที่ปาไมรวมกับวิศวกรกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ทําการตรวจสอบความถูกตองของเครื่องจักรเปนหลักฐานการอนุญาต
40.3 กรณีการขออนุญาตตั้ง ยายสถานที่ตั้ง หรือขยายโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
เพื่อประดิษฐกรรม
40.3.1 เมื่อจังหวัดทราบผลการพิจารณาจากกรมปาไม ใหดําเนินการตาม
ขอ 40.1.1
40.3.2 การอนุญาตตั้ง ยายสถานที่ตั้ง หรือขยายโรงงานตามความหมาย
ในขอ 40.2 ใหเรงรัดผูรับอนุญาตรีบจัดหาหรือติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณการแปรรูปไมใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
เมื่อผูรับอนุญาตไดติดตั้งเครื่องจักรบางสวนหรือทั้งหมด เมื่อเปดดําเนินการแลวใหจังหวัดขอความรวมมือ
จากอุตสาหกรรมจังหวัด หรือวิศวกรของสวนราชการในทองที่หรือจังหวัดใกลเคียง ใหทําการตรวจสอบ
ชนิดและขนาดกําลังแรงมาเครื่องจักรแตละเครื่อง เพื่อความถูกตอง
40.3.3 การตรวจสอบเครื่องจักร หากผลการคํานวณแรงมาไดนอยกวาที่ไดรับอนุญาต
ใหแกไขกําลังแรงมาในใบอนุญาตใหถูกตองตรงตามจํานวนที่นายชาง หรือวิศวกรทําการตรวจสอบคํานวณได
แลวรายงานใหกรมปาไมทราบ
40.3.4 การตรวจสอบเครื่องจักร หากผลการคํานวณแรงมาไดสูงกวาที่ไดรับอนุญาต
(ตามที่กรมปาไมอนุญาตไปครั้งแรก ซึ่งมีชนิด ประเภท และจํานวนถูกตอง) ใหจังหวัดแกไขกําลังแรงมา
ในใบอนุญาตตามจํานวนที่นายชาง หรือวิศวกรทําการตรวจสอบคํานวณได และใหผูรับอนุญาตยื่นคําขอ
ตามแบบคําขอ 1 ขอเพิ่มกําลังแรงมาไวเปนหลักฐาน กับเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามจํานวน
กําลังแรงมาที่เพิ่ม เวนแตเครื่องจักรที่เปนเครื่องเลื่อย (แตละเครื่อง) หากมีกําลังเกินกวาทีก่ รมปาไมอนุญาตไว
ใหดําเนินการดังนี้
40.3.4.1 ใหผูรับอนุญาตหยุดใชเครื่องจักรนั้น จนกวาจะทําการเปลี่ยนแปลง
ใหถูกตองตรงตามที่อนุญาต
40.3.4.2 หากประสงคจะใชโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง ใหชี้แจงเหตุผล
ความจําเปน แลวใหจังหวัดรายงานกรมปาไมเพื่อพิจารณาอนุญาต
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40.4 กรณีขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ไส ซอย
เซาะรอง รางลิ้น ไมแปรรูป เพื่อบริการลูกคาที่ซื้อไมจากโรงคาไมแปรรูปของตนเอง เมื่อจังหวัดทราบผลการ
พิจารณาจากกรมปาไม ใหดําเนินการตามขอ 40.1.1 พรอมทั้งแจงเงื่อนไขในการอนุญาตใหผูรับอนุญาต
ทราบและปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้
40.4.1 โรงงานที่ขอตั้งในทองที่ 10 จังหวัด คือ นนทบุรี นครปฐม อางทอง
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สิงหบุรี และกรุงเทพมหานคร
ใหกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตเพิ่มเติมดวยวา เมื่อมีลูกคามาซื้อไมจากโรงคาไมแปรรูป หากตองการ
ไส ซอย เซาะรอง รางลิ้น ไมแปรรูป ใหไดขนาดและลักษณะตามที่ตองการ ใหออกหนังสือกํากับไมแปรรูป
จากโรงคาไมแปรรูปไปยังโรงงานฯ และเมื่อดําเนินการไส ซอย เซาะรอง รางลิ้น ไมแปรรูป เสร็จแลวให
ดําเนินการ ดังนี้
(1) ถาจําหนายแกลูกคาภายในเขตทองที่ 10 จังหวัด ใหออกหนังสือ
กํากับไมแปรรูปจากโรงงานฯ มอบใหลูกคาเปนหลักฐานกํากับไมนําเคลื่อนที่ตอไป
(2) ถาจําหนายแกลูกคาภายนอกเขตทองที่ 10 จังหวัด ใหออกหนังสือ
กํากับไมแปรรูปจากโรงงานฯ กลับไปยังโรงคาไมแปรรูปอีกครั้ง แลวจึงออกหนังสือกํากับไมแปรรูปจากโรงคา
ไมแปรรูปมอบใหลูกคาเปนหลักฐาน เพื่อดําเนินการขอออกใบเบิกทางจากพนักงานเจาหนาที่กํากับไม
นําเคลื่อนที่ตอไป
40.4.2 โรงงานที่ขอตั้งในทองที่จังหวัดอื่น นอกจากทองที่ 10 จังหวัด ตามขอ 40.4.1
ใหกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตเพิ่มเติมดวยวา เมื่อมีลูกคามาซื้อไมจากโรงคาไมแปรรูป หากตองการไส
ซอย เซาะรอง รางลิ้น ไมแปรรูป ใหไดขนาดและลักษณะตามที่ตองการ ใหออกหนังสือกํากับไมแปรรูปจากโรงคา
ไมแปรรูปไปยังโรงงานฯ และเมื่อดําเนินการไส ซอย เซาะรอง รางลิ้น ไมแปรรูปเสร็จแลวใหดําเนินการ ดังนี้
(1) ถาจําหนายแกลูกคาภายในเขตอําเภอที่โรงงานตั้งอยู ใหออกหนังสือ
กํากับไมแปรรูปจากโรงงานฯ มอบใหลูกคาเปนหลักฐานกํากับไมนําเคลื่อนที่ตอไป
(2) ถาจําหนายแกลูกคานอกเขตอําเภอที่โรงงานตั้งอยู ใหออกหนังสือ
กํากับไมแปรรูปจากโรงงานฯ กลับไปยังโรงคาไมแปรรูปอีกครั้ง แลวจึงออกหนังสือกํากับไมแปรรูปจากโรงคา
ไมแปรรูปมอบใหลูกคาเปนหลักฐาน เพื่อดําเนินการขอออกใบเบิกทางจากพนักงานเจาหนาที่กํากับไม
นําเคลื่อนที่ตอไป
40.4.3 บัญชีประจําโรงงานจะตองไมมีสตอกไมแปรรูปคงเหลืออยูในโรงงาน
หมวดที่ 13
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ 41 การพักใชใบอนุญาต ใหปฏิบัติดังนี้
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41.1 เมื่อปรากฏวาผูรับอนุญาตตามระเบียบนี้ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช 2484 กฎกระทรวง ขอกําหนดหรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
สั่งพักใชใบอนุญาตไมเกิน 120 วัน หากใบอนุญาตมีอายุไมถึง 120 วัน ใหพักใชใบอนุญาตไมเกินอายุ
ใบอนุญาต กรณีมีการฟองรองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดก ระทํา ความผิด ตามพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 ผูวาราชการจังหวัดจะสั่งพักใชใบอนุญาตไวจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได
สําหรับกรุงเทพมหานครใหอธิบดีกรมปาไมเปนผูพิจารณาสั่งการ
การพักใชใบอนุญาตใหพิจารณาสั่งการโดยทันที เมื่อไดรับรายงานจากพนักงาน
เจาหนาที่
41.2 ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวายังไมสมควรสั่งพักใชใบอนุญาต ใหรายงาน
ขอเท็จจริงและพฤติการณพรอมดวยเหตุผลที่ไมสั่งพักใชใบอนุญาตไปยังกรมปาไมโดยดวน ทั้งนี้ จะตอง
ไมเกิน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการ เมื่อกรมปาไมไดรับเรื่องใหประมวลเรื่อง
พรอมความเห็นรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาสั่งการ
สําหรับกรุงเทพมหานคร ถาอธิบดีกรมปาไมเห็นวาไมสมควรสั่งพักใชใบอนุญาต
ใหประมวลเรื่องรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาสั่งการ
41.3 หากกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาเห็นวาสมควรสั่งพักใชใบอนุญาต
ใหกรมปาไมดําเนินการออกคําสั่งพักใชใบอนุญาต เมื่ออธิบดีกรมปาไมหรือผูวาราชการจังหวัด สั่งพักใช
ใบอนุญ าตและไดดํา เนิน การตามมาตรา 61 ทวิ แหง พระราชบัญ ญัติปา ไม พุท ธศัก ราช 2484 แลว
ใหสั่งคณะเจาหนาที่จํานวน 3 คน ไปดําเนินการดังนี้
41.3.1 สั่งใหคณะเจาหนาที่ใชลวดหรือเชือกหรือโซ ผูกมัดหรือลามเครื่องจักร
ประทับตราครั่งหรือตะกั่วเปนเครื่องหมาย หรือใหคณะเจาหนาที่ลงลายมือชื่อลงในแผนกระดาษปดเงื่อนที่
ผูกมัดหรือเงื่อนตอทุกแหง และหาวิธีปองกันมิใหแผนกระดาษดังกลาวชํารุดเสียหาย ทั้งนี้ เพื่อมิใหเครื่องจักร
ใชงานได
41.3.2 ใหคณะเจาหนาที่ตรวจจํานวนไมทอน ไมแปรรูป หรือสิ่งประดิษฐฯ คงเหลือ
ในวันสั่งพักใชใบอนุญาต พรอมกับปดยอดบัญชีไมหรือสิ่งประดิษฐฯ ทุกเลม
การดําเนินการตามขอ 41.3.1 และขอ 41.3.2 ใหบันทึกรายละเอียดให
ชัดเจนไวเปนหลักฐาน และในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจตราดูแลโดย
สม่ําเสมอ
41.3.3 เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณสั่งเพิกถอนคําสั่งพักใช
ใบอนุญาตกอนครบกําหนดเวลาพักใชใบอนุญาต หรือเมื่อครบกําหนดเวลาพักใชใบอนุญาต ใหอธิบดีกรมปาไม
หรือผูวาราชการจังหวัด สั่งคณะเจาหนาที่ชุดใหม จํานวน 3 คน ไปตรวจสอบการผูกมัดหรือการลามโซ
เครื่องจักรวามีรองรอยการถูกแกไข เปลี่ยนแปลงหรือทําลายหรือไม ประการใด ไมทอน ไมแปรรูป หรือ
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สิ่งประดิษฐฯ ยังมีอยูครบตามที่คณะเจาหนาที่ชุดแรกทําการตรวจสอบปดยอดบัญชีไมหรือไม แลวบันทึก
ไวเปนหลักฐาน หากถูกตองใหแกลวดหรือเชือกหรือโซที่ผูกมัดหรือลามออกจากเครื่องจักร เพื่อผูรับอนุญาต
จะไดดําเนินการแปรรูปไมตามสิทธิในใบอนุญาตตอไป
ในกรณีปรากฏวา มีรองรอยการถูกแกไข เปลี่ยนแปลงหรือทําลายลวด
หรือเชือกหรือโซ ใหคณะเจาหนาที่บันทึกรายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ แลวแจงความกลาวโทษดําเนินคดี
ตามความผิ ดแกกรณี และใหผูว าราชการจัง หวัดรายงานกรมปาไมทราบ ภายใน 7 วั น นับแต วัน ที่
พนักงานเจาหนาที่กลาวโทษดําเนินคดี แลวใหกรมปาไมรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อพิจารณา
สั่งเพิกถอนใบอนุญาต
สําหรับกรุงเทพมหานครใหอธิบดีกรมปาไมพิจารณารายงานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ พิจารณาสั่งการ
ขอ 42 การเพิกถอนใบอนุญาต
42.1 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดสั่งพักใชใบอนุญาต ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช 2484 ใหจังหวัดรายงานกรมปาไมทราบ พรอมเหตุผลวาสมควรเพิกถอนใบอนุญาต
หรือไม ภายใน 30 วัน นับแตวันสั่งพักใชใบอนุญาต
42.2 เมื่อกรมปาไมไดรับรายงานจากจังหวัดตามขอ 42.1 หรือในรายที่กรมปาไมไดสั่ง
พักใชใบอนุญาตแลว ใหประมวลเรื่องพรอมความเห็นรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อพิจารณาวา
สมควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 หรือไม
42.3 เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ สั่งเพิกถอนใบอนุญาตแลว
ใหจังหวัดแจงผูรับอนุญาตทราบเปนหนังสือ แลวเรียกใบอนุญาตคืนมาติดไวกับตนขั้วเปนหลักฐาน
ในกรณีเปนโรงงานแปรรูปไม โรงคาไมแปรรูป คาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคา
ซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ใหพนักงานเจาหนาที่เรียกหนังสือกํากับ
ไมแปรรูป หรือ หนัง สือกํา กับสิ่ง ประดิษ ฐฯ ที่ยังไมไดใชม าทํา ลาย พรอมกับ หมายเหตุไวใ นตน ขั้วและ
ในทะเบียนเปนหลักฐานดวยวา ไดทําลายหนังสือกํากับไมแปรรูป หรือหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐฯ เลมที่ใด
ตั้งแตฉบับใดถึงฉบับใด การทําลายหนังสือกํากับ ใหใชวิธีเจาะโดยไมใหฉีกขาดจากตนขั้ว
หมวดที่ 14
หลักเกณฑตรวจสอบกิจการที่ไดรับอนุญาต
ขอ 43 การตรวจสอบควบคุมกิจการที่ไดรับอนุญาตตามระเบียบนี้ ใหตรวจสอบโดยสม่ําเสมอ
และอยูในความรับผิดชอบของผูวาราชการจังหวัด หรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายและปาไมเขตทองที่
สําหรับกรุงเทพมหานคร ใหอยูในความรับผิดชอบของอธิบดีกรมปาไม หรือผูซึ่งอธิบดี
กรมปาไมมอบหมาย พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
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ขอ 44 การตรวจสอบกิจการที่ไดรับอนุญาตตามหมวดนี้ ใหบันทึกผลการตรวจสอบไวเปน
หลักฐาน และผูนําพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ ตองเปนผูรับอนุญาตหรือผูแทนผูรับอนุญาตที่ไดรับมอบหมาย
เปนลายลักษณอักษร เมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหมอบบันทึกการตรวจสอบใหผูรับอนุญ าตหรือผูแ ทน
ผูรับอนุญาตไวเปนหลักฐาน 1 ชุด
ขอ 45 ใหพนักงานเจาหนาที่ผูตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ พรอมสําเนาเอกสาร
ที่เกี่ยวของใหปาไมจังหวัดและปาไมเขตทองที่ทราบและพิจารณา
สําหรับกรุงเทพมหานครใหรายงานอธิบดีกรมปาไม หรือผูซึ่งอธิบดีกรมปาไมมอบหมาย
ทราบและพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2541
(ลงนาม) ปลอดประสพ สุรัสวดี
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมปาไม
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(สําเนา)
ระเบียบกรมปาไม
วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2544
---------------------------ดวยกรมปาไมไดพิจารณาแลว เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุมการ
แปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น อธิบดีกรมปาไม
จึงวางระเบียบไว ดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกความในหมวดที่ 11 ขอ 37.6 อํานาจการอนุญาต วรรคสองและวรรคทาย
แหงระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
พ.ศ. 2541 ใหใชความดังนี้
“ในระหวางปที่ผานมา เมื่อปรากฏวาผูรับอนุญาตตามระเบียบนี้ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญ ญัติปา ไม พุท ธศัก ราช 2484 ขอ กํา หนด กฎกระทรวง หรือ เงื่อ นไขในการอนุญ าต
หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 และ
ไมถูกสั่งพักใชใบอนุญาต หรือถูกสั่งพักใชใบอนุญาต ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช
2484 ใหจังหวัดสงคําขอตออายุใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวของ พรอมประมวลเรื่องราวขอเท็จจริงและ
ความเห็นเสนอกรมปาไมพิจารณาสั่ งการ และสําเนาเรื่องราวสง ใหปาไมเขตทองที่พิจารณารายงาน
ความเห็นไปใหกรมปาไมเพื่อประกอบการพิจารณาอีกทางหนึ่งดวย
สําหรับในทองที่จังหวัดกรุงเทพมหานครใหกองการอนุญาตประมวลเรื่องเสนออธิบดีกรมปาไม
พิจารณาสั่งการ”
ขอ 4 ใหอธิบดีกรมปาไมรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2544
(ลงนาม) ปลอดประสพ สุรัสวดี
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมปาไม
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(สําเนา)
ระเบียบกรมปาไม
วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
(ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2545
---------------------------ดวยกรมปาไมไดพิจารณาแลว เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุม
การแปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น อธิบดีกรมปาไม
จึงวางระเบียบไว ดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกความในหมวดที่ 4 อํานาจการอนุญาต ขอ 19 วรรคแรก แหงระเบียบกรมปาไม
วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ใหใชความ
ดังนี้
“ขอ 19 การอนุญ าตตั้ง โรงงานแปรรูป ไมโ ดยใชเ ครื่อ งจัก รทุก ประเภท ใหน ายอํา เภอ
หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแหงทองที่ ตรวจสอบพิจารณาเสนอเรื่องพรอมความเห็น
ไปยังผูวาราชการจังหวัด แลวใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเสนอความเห็น “ควรอนุญาตหรือไมอนุญาต”
ไปยังกรมปาไม เมื่ออธิบดีกรมปาไมอนุญาตแลว ใหผูวาราชการจังหวัดเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมและ
ออกใบอนุญาต”
ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 3 วรรคแรก แหงระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม
ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ใหใชความดังนี้
“ในระหวางปที่ผานมา เมื่อปรากฏวา ผูรับอนุญาตตามระเบียบนี้ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ขอกําหนด กฎกระทรวง หรือเงื่อนไขในการอนุญาต
หรือ ไมป ฏิบัติต ามคํา สั่ง ของพนัก งานเจา หนา ที่ซึ่ง สั่ง ตามพระราชบัญ ญัติปา ไม พุท ธศัก ราช 2484
และไมถูกสั่งพักใชใบอนุญาต หรือถูกสั่งพักใชใบอนุญาต ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 ใหจังหวัดสงคําขอตออายุใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวของ พรอมประมวลเรื่องราว
ขอเท็จจริงและความเห็นเสนอกรมปาไมพิจารณาสั่งการ”
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ขอ 5 ใหอธิบดีกรมปาไมรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
(ลงนาม) วีรพันธุ ศรีบุญลือ
(นายวีรพันธุ ศรีบุญลือ)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปาไม
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(สําเนา)
ที่ กษ 0704(2)/ว 31273

กรมปาไม
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
15 พฤศจิกายน 2528

เรื่อง

กําหนดขนาดไมประสาน ไมปารเก ไมปูพื้นรางลิ้นรอบตัว และไมโมเสค เปนสิ่งประดิษฐฯ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ดวยกรมปาไมพิจารณาเห็นวา ไมประสาน ไมปารเก ไมปูพื้นรางลิ้นรอบตัว และไมโมเสค
สวนใหญใชไมขนาดเล็กมาผลิตขนาดชิ้นไมที่เปนผลิตภัณฑดังกลาวมีหลายขนาด ทําใหเกิดความสับสน
ในทางปฏิบัติยากตอการที่จะพิจารณาวา ไมขนาดเทาใดเปนไมแปรรูป หรือเปนสิ่งประดิษฐฯ เพื่อใหการ
ปฏิบัติและการพิจารณาเปนบรรทัดฐานเดียวกัน กรมปาไมโดยความเห็นชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
จึงไดกําหนดมาตรฐานขนาดของผลิตภัณฑดังกลาวไวดังนี้
1. ไมประสาน ที่ใชไมแตละชิ้นที่มีขนาดความกวางไมเกิน 100 มม. (4 นิ้ว) ความหนา
ไมเกิน 37.5 มม. (1 ½ นิ้ว) ความยาวไมจํากัด มาอัดประสานดวยกาวหรือสารเคมีสังเคราะหเขาเปน
ไมแผนเดียวกันหรือชิ้นเดียวกันใหถือเปน สิ่งประดิษฐฯ สําเร็จรูป แตถาใชไมแตละชิ้นที่มีขนาดความกวาง
ความหนาเกินกวาขนาดที่กําหนดไมวาจะมีขนาดยาวเทาใดมาอัดหรือประสานก็ใหถือเปนไมแปรรูปทั้งสิ้น
2. ไมปารเก ไมปูพื้นรางลิ้นรอบตัว ที่มีขนาดความกวางไมเกิน 100 มม. (4 นิ้ว) ความหนา
ไมเกิน 22 มม. (7/8 นิ้ว) ความยาวไมเกิน 450 มม. (18 นิ้ว) ใหถือเปนสิ่งประดิษฐฯ แตถาไมมีขนาด
ความกวาง ความยาวเกินกวาขนาดที่กําหนดนี้ใหถือเปนไมแปรรูป
3. ไมโมเสค คือ ไมชิ้นเล็ก ๆ ที่ไดผานกระบวนการ อบ ไส ซอย แลวนํามาจัดเรียงทากาว
แลวอัดเปนแผนขนาดความกวาง 30 ซม. ความยาว 30 ซม. (30 x 30 ซม.) หรือนํามาจัดเรียงแลวใชกระดาษ
หรือผาทากาวยึดไมใหเปนแผนมีขนาดความกวาง ความหนา ความยาว ตามมาตรฐานสากลทัว่ ไป ซึง่ ได
ผานกรรมวิธีมามากพอสมควร จนไมสามารถที่จะนําไปใชประโยชนอยางอื่นได หรือหากจะนําไปใช
ทําประโยชนอยางอื่นก็ทําไดแตไมคุมคา ก็ใหถือวาไมที่นํามาประกบเปนแผนโมเสคนั้นเปนสิ่งประดิษฐฯ
4. ไมประสาน ไมปารเก ไมปูพื้นรางลิ้นรอบตัว และไมโมเสค ตามขนาดที่กําหนดขางตน
ที่ถือวาเปนสิ่งประดิษฐฯ หากทําดวยไม 7 ชนิด ไดแก ไมสัก พยุง ชิงชัน ประดู มะคาโมง ขะเจาะ
หรือมะเกลือ ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมเพื่อประดิษฐกรรมที่ไดรับอนุญาตใหผลิตจะตองไดรับอนุญาต
ใหคาสิ่งประดิษฐฯ ดวย และผูที่ไดรับอนุญาตใหคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐฯ
หากจําหนายหรือนําสิ่งประดิษฐเคลื่อนที่ออกนอกสถานที่ไดรับอนุญาตก็จะตองจัดทําหลักฐานกํากับสิ่งประดิษฐฯ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2518) วาดวยการคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคา
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ซึ่งสิ่งประดิษฐฯ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหามขอ 4 สวนไมที่มีขนาดซึ่งถือวาเปนไมแปรรูป
ก็คงจะตองปฏิบัติตามมาตรา 39 ทวิ แหงพระราชบัญญัติปาไม 2484 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503 และกฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) วาดวยการแปรรูปไมและมีไมแปรรูป
ขอ 8
5. ระเบียบ หลักเกณฑ หรือคําสั่งใดที่ขัดกับหลักเกณฑนี้ใหยกเลิกเสียทั้งสิ้น
กรมปาไมจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดสั่งเจาหนาที่ถือเปนแนวทางปฏิบัติ พรอมกับ
ใหแจงใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมเพื่อประดิษฐกรรม ที่ไดรับอนุญาตใหผลิตและผูที่ไดรับอนุญาต
ใหคาผลิตภัณฑดังกลาวขางตนไดรับทราบไวเปนหลักฐานตอไปดวย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ชํานิ บุณโยภาส
(นายชํานิ บุณโยภาส)
อธิบดีกรมปาไม

กองคุมครอง
โทร. 579-4852
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ที่ กษ 0704/18834

กรมปาไม
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
20 มิถุนายน 2532

เรื่อง

การลงนามในหนังสือกํากับไมแปรรูป

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือกรมปาไม ที่ กษ 0704(4)/ว 33154 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2529
ตามหนังสือที่อางถึง ไดสงประกาศกรมปาไม ฉบับลงวันที่ 4 ธันวาคม 2529 เรื่อง การใหผูรับ
อนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม หรือโรงคาไมแปรรูปออกหนังสือกํากับไมแปรรูป เรียนมาเพื่อโปรดสั่งเจาหนาที่
ถือปฏิบัติและแจงใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม หรือโรงคาไมแปรรูปทราบและปดประกาศใหทราบ
ทั่วกัน นั้น
กรมป า ไม ได รั บ รายงานว า ตามประกาศกรมป า ไม ดั ง กล า ว ข อ 5 ได กํ า หนดให จั ง หวั ด
ประทับตราแสดงเงื่อนไขการอนุญาตใหนําเคลื่อนที่ จังหวัดตางๆ ปฏิบัติไมเหมือนกัน โดยหลายจังหวัด
พนักงานเจาหนาที่จะลงนามกํากับขอความที่ประทับตรายาง แตบางจังหวัดพนักงานเจาหนาที่มิไดลงนาม
กํากับเงื่อนไขการอนุญาต กรมปาไมไดพิจารณาแลวเห็นวาเงื่อนไขการอนุญาตดังกลาวเปนขอยกเวน
ของกฎหมาย เพื่ อประโยชนในการควบคุม จึงใหพนักงานเจาหนา ที่ลงนามกํากับเงื่อนไขการอนุญาต
ตามประกาศกรมปาไมดังกลาว ขอ 5 ทุกครั้ง ดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจาหนาที่ถือปฏิบตั ิตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ทิวา สรรพกิจ
(นายทิวา สรรพกิจ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปาไม
กรมปาไม
โทร. 5794696
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(สําเนา)

ที่ กษ 0704.02/ 9702

กรมปาไม
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
4 เมษายน 2539

เรื่อง

การตั้งโรงงานแปรรูปไม (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไมแปรรูปหรือชิ้นไมสับจากไมที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ
13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ กระถินณรงค กระถินเทพา
กระถินยักษ มะพราว มะขาม มะไฟบาน มะปรางบาน จามจุรี และไมตาล

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือกรมปาไมที่ กษ 0704.02 / ว 9736 ลงวันที่ 7 เมษายน 2537
ตามหนังสือที่อางถึง สงสําเนามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537 เรื่อง การตั้งโรงงาน
แปรรูปไม (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไมแปรรูปหรือชิ้นไมสับจากไมที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะคือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม
สนทะเล สนปฏิพัทธ กระถินณรงค กระถินเทพา กระถินยักษ มะพราว มะขาม มะไฟบาน มะปรางบาน
จามจุรี และไมตาล มาเพื่อโปรดทราบ และใหจังหวัดและปาไมเขตสั่งเจาหนาที่รวมกันตรวจสอบวา
ในทองที่รับผิดชอบมีการปลูกไมทั้ง 13 ชนิด มากนอยเพียงใด ทองที่อําเภอใดควรอนุญาตใหตั้งโรงงาน
แปรรูปไม (โรงเลื่อย) เพื่อทดลองทําการแปรรูปไมดังกลาว นั้น
บัดนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงอุตสาหกรรม ไดรวมกันพิจารณาและมอบหมาย
ใหคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมยางพาราที่แตงตั้งโดยคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ 130/2532 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2532 เปนผูพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม (โรงเลื่อย)
เพื่อผลิตไมแปรรูปหรือชิ้นไมสับจากไมที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ดังกลาว โดยใชชื่อวา “ คณะกรรมการ
พิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมยางพาราและไมที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537” ทั้งนี้ ใหมีหลักเกณฑ เงื่อนไข มาตรการปองกันการควบคุมสําหรับการ
พิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมยางพาราและไมที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537 ดังนี้
ก. โรงงานผลิตไมแปรรูปหรือชิ้นไมสับ
1. ที่ตั้งโรงงาน สภาพแวดลอม ลักษณะอาคาร หรือลักษณะภายในของโรงงาน และ
ลักษณะประเภท หรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงาน คนงานประจําโรงงาน
การกําหนดวิธีการควบคุม การปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งตางๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
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ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
กําหนด และออกกฎกระทรวงไวตามอํานาจแหงพระราชบัญญัติโรงงาน
2. เลื่อยวงเดือนมีขนาดเสนผาศูนยกลางของใบเลื่อยไมเกิน 48 ”
3. เลื่อยสายพานมีขนาดเสนผาศูนยกลางของมูเลวงเหวี่ยงไมเกิน 48 ”
4. เครื่องเลื่อยหรืออุปกรณอื่นๆ ตามที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
5. เครื่องจักรตนกําลังใหใชไดไมเกินกําลังแรงมาที่ระบุไวในใบอนุญาตเทานั้น
ข. โรงงานแปรรูปในลักษณะอุตสาหกรรมตอเนื่อง
จะตองมีลักษณะตามขอ ก. ทั้งหมด และเครื่องจักรในการประดิษฐกรรมตองเปนเครือ่ งจักร
ที่มีประสิทธิภาพและคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเปนโรงงานอุตสาหกรรมตอเนื่อง และอนุญาตใหนําเครื่องผลิต
ไมบาง ไดแก เครื่องปอกไม และเครื่องฝานไม เขามาใชในกิจการไดตามความจําเปน
ค. มาตรการปองกันและควบคุม
1. ตองปฏิบัติงานระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกเทานั้น หากประสงคจะ
ดําเนินการในเวลากลางคืน ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่กอน
2. ผูรับอนุญาตจะตองนําไมยางพาราและไมที่ปลูกทั้ง 13 ชนิด เขามาทําการแปรรูป
ในโรงงานหรือตัวอาคารโรงงาน
3. หามมิใหผูรับอนุญาตนําไมแปรรูปหรือไมซุงทอนชนิดอื่นเขามาในเขตโรงงาน หรือตัวอาคาร
โรงงาน เพื่อการอยางหนึ่งอยางใดโดยเด็ดขาด
4. หามมิใหเพิ่มจํานวนเครื่องเลื่อย หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องเลื่อย หรือเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องใชสําหรับแปรรูปไม หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรตนกําลังใหมีกําลังแรงมาสูงขึ้นผิดไปจากหลักฐาน
ในการอนุญาตหรือติดตั้งเครื่องจักรกลตนกําลังขึ้นใหมแทนเครื่องจักรกลตนกําลังเดิม หรือติดตั้งเครื่องจักร
ตนกําลังเพิ่มขึ้นใหมและใชฉุดเครื่องเลื่อยหรือฉุดเครื่องใชสําหรับแปรรูปไมโดยเด็ดขาด เวนแตไดรับอนุญาต
เสียกอน
5. ผูรับอนุญาตตองทําหลักเขตถาวรแสดงบริเวณเขตที่ตั้งโรงงานตามที่ระบุในใบอนุญาต
ใหชัดเจน และปดแผนที่แสดงบริเวณเขตที่ตั้งโรงงานไวเปนหลักฐาน ณ ที่โรงงานตามที่ไดรับอนุญาต
6. ผูรับอนุญาตตองควบคุมดูแลการดําเนินกิจการโรงงานแปรรูปไมใหถูกตองตามเงื่อนไข
แหงบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยปาไม หากผูรับอนุญาตไมอาจอยูดูแลกิจการดวยตนเองได ตองจัดให
มีผูแทนเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหสามารถอํานวยความสะดวกและตอบคําถามแกพนักงานเจาหนาที่
7. ผูรับอนุญาตจะตองระบุชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณผลิตภัณฑ และจะตองประกอบการ
ใหเปนไปตามรายละเอียดที่แจงไว
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8. ผูรับอนุญาตจะตองทําบัญชีประจําโรงงานแปรรูปไม และตองออกหนังสือกํากับไมแปรรูป
ใหถูกตองตามความเปนจริงทุกครั้งที่มีการนําไมแปรรูปเคลื่อนที่ออกไปจากโรงงาน
ง. แนวทางปฏิบัติ
1. ใหผูขอยื่นคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน และคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ปาไมพรอมกัน ณ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือยื่นโดยตรงตอคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไมยางพาราและไมที่ปลูกขึ้น 13 ชนิด ณ ศูนยบริการเพื่อการลงทุน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมก็ได
2. เมื่อสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดไดรับคําขอจากผูขออนุญาต หรือจากที่คณะกรรมการฯ
สงไปใหประสานงานกับปาไมจังหวัดและอําเภอทองที่รวมกันตรวจสอบตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไว แลวเสนอจังหวัดพิจารณาแจงความเห็น พรอมทั้งสงคําขออนุญาตพรอมดวยเอกสารทุกอยาง
ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ เชน บันทึกการตรวจสอบ ความเห็นของปาไมจังหวัด ไปใหคณะกรรมการ
พิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมยางพาราและไมที่ปลูกขึ้น 13 ชนิด พิจารณาตอไป และขณะเดียวกัน
ก็ขอใหปาไมจังหวัดสําเนาเรื่องราวการพิจารณาสงใหปาไมเขตเพื่อพิจารณาแจงความเห็นตอคณะกรรมการฯ
ตามระเบียบของกรมปาไมอีกทางหนึ่งดวย
3. การตรวจสอบคุณสมบัติของผูขออนุญาตตามพระราชบัญญัติปาไม ใหสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเปนผูดําเนินการสงผูขออนุญาตไปสอบประวัติที่สถานีตํารวจทองที่ และใหขอรับแบบประวัติ
ซึ่งไดพิมพลายนิ้วมือของผูขออนุญาต แลวสงไปพรอมกับเรื่องราวการขออนุญาตตามขอ 2.
การรวบรวมเรื่องราวการขออนุญาต สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะเปนผูรวบรวมคําขอ
และเอกสารประกอบตามกฎหมายตางๆ พรอมทั้งรายละเอียดตามความเห็นการตรวจสอบทําเลสถานที่ตั้ง
โรงงานสงคณะกรรมการฯ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่รับคําขอ เพื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตตั้ง
โรงงานแปรรูปไมยางพาราและไมที่ปลูกขึ้น 13 ชนิด จะไดดําเนินการตอไป
4. เมื่อคณะกรรมการฯ ไดรับเรื่องราวทั้งหมดจากจังหวัดแลว จะพิจารณาคําขออนุญาต
วาถูกตองตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังที่ระบุไวในขอ ก. ข. และ ค. หรือไม
4.1 ในกรณีคําขออนุญาตถูกตองจะมีมติอนุญาต และแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และกรมปา ไมดํา เนิน การออกใบอนุญ าตตามพระราชบัญ ญัติโ รงงานฯ และพระราชบัญ ญัติปา ไม
ตามลําดับ พรอมทั้งกําหนดเงื่อนไขตามขอ ค. ใหผูรับอนุญาตถือปฏิบัติตอไปดวย
4.2 ในกรณีคําขออนุญาตไมถูกตอง จะคืนคําขออนุญาตและแจงเหตุผลที่คําขอไมถูกตอง
เพื่อใหผูขออนุญาตไปดําเนินการแกไขใหถูกตอง แลวนํามายื่นใหพิจารณาใหม ทั้งนี้ ในการพิจารณา
ดําเนินการดังกลาวขางตน คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมยางพาราและไมที่ปลูกขึ้น
13 ชนิด ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน
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5. ในกรณีที่มีปญหาหรือขอโตแยงวา การขออนุญาตจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
หรือวิธีปฏิบัติที่กําหนดไวหรือไม ใหคณะกรรมการฯ เปนผูพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจาหนาที่ถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) พยุง นพสุวรรณ
(นายพยุง นพสุวรรณ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมปาไม

กองการอนุญาต
โทร. 579-4852
โทรสาร 579-1536
สําเนาสง - ปาไมเขตทุกเขต
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(สําเนา)
ดวนมาก
ที่ กษ 0704.02/26697

กรมปาไม
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
13 พฤศจิกายน 2541

เรื่อง

มอบหมายการอนุญาตใหแกไขอาณาเขต สาระสําคัญในการอนุญาต ยายสถานที่ตั้ง
และโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือกรมปาไม ดวน ที่ กษ 0704.02/23385 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2541
ตามหนังสือที่อางถึง ไดจัดสงนโยบายกรมปาไม เรื่อง การควบคุมการแปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช 2484 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2541 และระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุม
การแปรรูปไมตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 เพื่อโปรดทราบและถือเปน
แนวทางปฏิบัติ นั้น
กรมปาไมพิจารณาแลว เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และเปนการ
กระจายอํานาจการบริหารงานสูภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล กอใหเกิดผลดีตอราชการและผูรับอนุญาต
ตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภทยิ่งขึ้น อธิบดีกรมปาไมจึงมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัด
เปนผูพิจารณาสั่งอนุญาต ตามระเบียบกรมปาไมขางตน ในหมวดที่ 4 วาดวยอํานาจการอนุญาตขอ 19
วรรค 2 เกี่ยวกับการยายสถานที่ตั้ง การปรับปรุงเครื่องจักร การแกไขอาณาเขตและสาระสําคัญในการอนุญาต
ซึ่งเปนอํานาจของอธิบดีกรมปาไม หรือผูซึ่งอธิบดีกรมปาไมมอบหมาย และหมวดที่ 11 การรับโอนใบอนุญาต
ตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร ขอ 38.7 กําหนดวา อํานาจการอนุญาตใหถือตามหลักเกณฑขอ 19
โดยอนุโลม เมื่อจังหวัดไดดําเนินการแลวประการใด โปรดสงสําเนาเรื่องราวใหกรมปาไมและปาไมเขตทองที่ทราบ
ในกรณีดังตอไปนี้คือ
1. การขอแกไขอาณาเขตโรงงาน
2. การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของผูรับอนุญาต ตามหลักฐานที่ทางราชการออกให
3. การขอเปลี่ยนภูมิลําเนาของผูรับอนุญาต หรือสถานที่ตั้งโรงงาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ทองที่ปกครอง
4. การขอเปลี่ยนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ หรือกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ของผูรับอนุญาตตั้งโรงงาน ใหจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการหรือ
กรรมการผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ตามนัยระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม
ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พ.ศ.2541 หมวดที่ 2 ขอ 9 กอน เมื่อคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนแลว จึงจะพิจารณาอนุญาตได
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5. การตรวจสอบเครื่องจักรกลโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ตามนัยหนังสือ
กรมปาไม ที่ กส 0804/22381 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2521 ขอ 2 ใหดําเนินการ ดังนี้
5.1 กรณีการตรวจสอบเครื่องจักร ผลการคํานวณแรงมาไดนอยกวาที่ไดรับอนุญาตใหแกไข
กําลังแรงมาในใบอนุญาตใหถูกตองตรงตามจํานวนที่นายชาง หรือวิศวกรทําการตรวจสอบคํานวณได
5.2 กรณีการตรวจสอบเครื่องจักร หากผลการคํานวณแรงมาไดสูงกวาที่ไดรับอนุญาต
(ตามที่กรมปาไมอนุญาตไปครั้งแรก ซึ่งมีชนิด ประเภท และจํานวนถูกตอง) ใหจังหวัดแกไขกําลังแรงมา
ในใบอนุญาตตามจํานวนที่นายชาง หรือวิศวกรทําการตรวจสอบคํานวณได และใหผูรับอนุญาตยื่นคําขอ
ตามแบบคําขอ 1 ขอเพิ่มกําลังแรงมาไวเปนหลักฐาน กับเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามจํานวน
กําลังแรงมาที่เพิ่ม เวนแตเครื่องจักรที่เปนเครื่องเลื่อย (แตละเครื่อง) หากมีกําลังเกินกวาที่กรมปาไม
อนุญาตไว ใหดําเนินการดังนี้
5.2.1 ใหผูรับอนุญาตหยุดใชเครื่องจักรนั้น จนกวาจะทําการเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง
ตรงตามที่อนุญาต
5.2.2 หากประสงคจะใชตอไปโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปน
แลวใหจังหวัดรายงานกรมปาไมเพื่อพิจารณาอนุญาตกอน
6. เฉพาะภายในทองที่จังหวัดไมมีปาไม คือ จังหวัดสิงหบุรี อางทอง ปทุมธานี นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และนครปฐม ใหจังหวัดพิจารณาอนุญาต
ยายสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท ในเขตจังหวัดนั้นได ยกเวนโรงงานแปรรูปไม
โดยใชเครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) และโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมตอเนื่อง
ในกรณียายโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม จะตองไมมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
เครื่องจักร หรือเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงคในการผลิต หรือเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใชวตั ถุดบิ
ของโรงงาน
7. การขอรับโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจาหนาที่ถือเปนแนวทางปฏิบัติ โดยใหยกเลิกหนังสือกรมปาไม
ที่ กษ 0704.02/22057 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2540 และหนังสือกรมปาไม ที่ กษ 0704.02/24494
ลงวันที่ 16 กันยายน 2540 และใหใชหนังสือฉบับนี้แทน

กองการอนุญาต
โทร. 579 – 4852
โทรสาร 579 - 6533
สําเนาสง - ปาไมเขตทุกเขต
94 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ปลอดประสพ สุรัสวดี
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมปาไม

(สําเนา)
ที่ กษ 0704.02/26063

กรมปาไม
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
13 ตุลาคม 2542

เรื่อง

ขอทบทวนนโยบายและหลักเกณฑในการอนุญาตการประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือกรมปาไม ดวน ที่ กษ 0704.02/27290 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541
ตามหนั ง สื อ ที่ อ า งถึ ง กรมป า ไม ส ง สํ า เนาหนั ง สื อ ที่ กษ 0704.02/27288 ลงวั น ที่ 20
พฤศจิกายน 2541 เรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจาหนาที่ถือเปนแนวทางปฏิบัติ กรณีเรื่อง บริษัท
เชียงใหมสุดาลักษณ จํากัด โดยนายบรรจง รัตนประภาศิลป กรรมการผูจัดการ ผูรับอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) ณ เลขที่ 1 ถนนสามลาน ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ขออนุญาตยายสถานที่ตั้งโรงงาน และขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเครื่องจักร
โรงงานฯ ในคราวเดียวกัน ซึ่งกรมปาไมไดอนุญาตให บริษัท เชียงใหมสุดาลักษณ จํากัด ยายสถานที่ตงั้
โรงงานฯได สําหรับการขอปรับปรุงเครื่องจักรไมอนุญาต และกรมปาไมไดกําหนดวาจะพิจารณาอนุญาต
ใหยายโรงงานหรือปรับปรุงเครื่องจักรไดเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ความละเอียดแจงอยูแลว นั้น
กรมปาไมไดพิจารณาแลว เห็นวาในปจจุบันโรงงานสามารถใชเครื่องจักรไดตามนโยบาย
กรมปาไม เรื่อง การควบคุมการแปรรูปไมตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ลงวันที่ 2
ตุลาคม 2542 การขยายหรือปรับปรุงเครื่องจักรของโรงงานฯ จึงตองอยูในหลักเกณฑตามนโยบายกรมปาไม
ดังกลาวขางตน ประกอบกับสวนมากโรงงานใชเครื่องจักรเดิมที่มีสภาพเกาและลาสมัย มีสมรรถนะในการ
ทํางานต่ํา จึงตองมีการปรับปรุงเครื่องจักรใหทันสมัย มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง ประหยัดพลังงาน
ลดการสูญเสียเนื้อไม ดังนั้น เพื่อใหเกิดผลดีในการประกอบธุรกิจสอดรับกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
ซึ่งเปนลักษณะการคาเสรีที่มีการแขงขันสูงทั้งในประเทศและนอกประเทศ กรมปาไมจึงอนุญาตใหมีการ
ขออนุญาตยายและขยายโรงงาน หรือปรับปรุงเครื่องจักรในคราวเดียวกันได
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจาหนาที่ถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป

กองการอนุญาต
โทร. 579 – 4852
โทรสาร 579 - 6533
สําเนาสง – ปาไมเขตทุกเขต
95 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ปลอดประสพ สุรัสวดี
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
อธิบดีกรมปาไม

ดวนที่สุด
ที่ กษ 0702.3/29071

กรมปาไม
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
27 ธันวาคม 2545

เรื่อง

ระเบียบกรมปาไม วาดวยตราประทับประจําตอหนังสือกํากับไมแปรรูปและหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ
เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือกรมปาไม ที่ กษ 0704.02/7807 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2533
สิ่งที่สงมาดวย ระเบียบกรมปาไม วาดวยตราประทับประจําตอหนังสือกํากับไมแปรรูปและหนังสือกํากับ
สิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ตามหนังสือกรมปาไมที่อางถึง ไดสงระเบียบกรมปาไม วาดวยตราประทับประจําตอหนังสือ
กํากับไมแปรรูปและหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม พ.ศ. 2533
มาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจาหนาที่ถือปฏิบัติตอไป นั้น
กรมปาไม ไดพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการปฏิบัติราชการในสวนของการเก็บรักษาและ
การเบิกจายดวงตราประทับประจําตอหนังสือกํากับไมแปรรูป และ หนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือ
สิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ใหสอดคลองกับการจัดสวนราชการ ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2545 กรมปาไม จึง ไดแกไขปรับปรุงระเบียบกรมปาไม
วาดวยตราประทับประจําตอหนังสือกํากับไมแปรรูป และหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม พ.ศ. 2533 โดยระเบียบกรมปาไมวาดวยตราประทับประจําตอหนังสือกํากับ
ไมแปรรูป และหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจาหนาที่ถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) วีรพันธุ ศรีบุญลือ
(นายวีรพันธุ ศรีบุญลือ)
อธิบดีกรมปาไม
กองการอนุญาต
โทร. 0-2579-4852
โทรสาร 0-2579-6533
96 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ระเบียบกรมปาไม
วาดวยตราประทับประจําตอหนังสือกํากับไมแปรรูปและหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ
เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม พ.ศ. 2533
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545
......................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมปาไม วาดวยตราประทับประจําตอหนังสือกํากับ
ไมแปรรูปและหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม พ.ศ. 2533
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2545
กรมปาไมจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบกรมปาไม วาดวยตราประทับประจําตอหนังสือกํากับไมแปรรูป
และหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2546 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 5 แหงระเบียบกรมปาไม วาดวยตราประทับประจําตอ
หนังสือกํากับไมแปรรูปและหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวย
ไมหวงหาม พ.ศ. 2533 ใหใชความดังนี้
“ขอ 5 ใหกองการอนุญาต กรมปาไม เปนเจาหนาที่ควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบนี้
และใหฝายการคลัง กรมปาไม มีหนาที่จัดหางบประมาณ และจัดทําดวงตราประทับประจําตอหนังสือกํากับ
ไมแปรรูปและหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐฯ ตามแบบที่กรมปาไมกําหนด”
ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 6 แหงระเบียบกรมปาไม วาดวยตราประทับประจําตอ
หนังสือกํากับไมแปรรูปและหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวย
ไมหวงหาม พ.ศ. 2533 ใหใชความดังนี้
“ขอ 6 ดวงตราประทับประจําตอหนังสือกํากับไมแปรรูปและหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐฯ
ใหจัด ทํา เปน ตราโลหะทองเหลือ ง ขนาดเสน ผา ศูน ยก ลางสี่เ ซนติเ มตร มีเ ลขประจํา ดวงตราทุก ดวง
เรียงตามลําดับไมซ้ํากัน ลักษณะรูปรอยดวงตราใหเปนไปตามแบบทายระเบียบนี้ สําหรับรหัสลับที่จะกําหนด
ไวในดวงตรา ใหกองการอนุญาตเปนผูกําหนด”
97 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 7 แหงระเบียบกรมปาไม วาดวยตราประทับประจําตอ
หนังสือกํากับไมแปรรูปและหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวย
ไมหวงหาม พ.ศ. 2533 ใหใชความดังนี้
“ขอ 7 เมื่อฝายการคลัง กรมปาไม จัดทําดวงตราประทับประจําตอหนังสือกํากับไมแปรรูป
และหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐฯ เสร็จเรียบรอยแลว เจาหนาที่พัสดุ ฝายการคลัง กรมปาไม นําดวงตราตีประทับ
ลงในสมุดทะเบียนดวงตรา ตามแบบทายระเบียบนี้ ตามลําดับเลขประจําดวงตราเชนเดียวกับการจัดทํา
สมุดทะเบียนตราประทับไมของรัฐบาล แลวใหเก็บรักษาดวงตราไวในที่ปลอดภัย
สมุดทะเบียนดวงตราดังกลาวขางตน ใหจัดทําขึ้นเปน 2 เลมตรงกัน แลวใหงานพัสดุ
ฝายการคลัง กรมปาไม กับงานธุรการ กองการอนุญาต กรมปาไม เก็บรักษาไวงานละ 1 เลม”
ขอ 6 ใหยกเลิกความในขอ 8 แหงระเบียบกรมปาไม วาดวยตราประทับประจําตอ
หนังสือกํากับไมแปรรูปและหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวย
ไมหวงหาม พ.ศ. 2533 ใหใชความดังนี้
“ขอ 8 การเบิกจายดวงตราประทับประจําตอหนังสือกํากับไมแปรรูป และหนังสือกํากับ
สิ่งประดิษฐฯ ใหทําใบเบิกพัสดุในนามของผูวาราชการจังหวัด หรือฝายอนุญาตอุตสาหกรรมไม กองการอนุญาต
กรมปาไม และใหงานธุรการ กองการอนุญาต กรมปาไม ตรวจสอบหลักฐานการเบิก เสนออธิบดีกรมปาไม
หรือผูไดรับมอบหมายสั่งการ การจายดวงตราประทับประจําตอหนังสือกํากับไมแปรรูป และหนังสือกํากับ
สิ่งประดิษฐฯ ใหจายเรียงตามเลขที่ประจําดวงตรา และเรียงตามใบเบิกพัสดุกอนหลัง”
ขอ 7 ใหยกเลิกความในขอ 9 แหงระเบียบกรมปาไม วาดวยตราประทับประจําตอ
หนังสือกํากับไมแปรรูปและหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวย
ไมหวงหาม พ.ศ. 2533 ใหใชความดังนี้
“ขอ 9 การจายดวงตราใหงานธุรการ กองการอนุญาต กรมปาไม และงานพัสดุ ฝายการคลัง
กรมปาไม จายในสมุดทะเบียนดวงตรา ตามขอ 7”
ขอ 8 ใหยกเลิกความในขอ 10 วรรคแรก แหงระเบียบกรมปาไม วาดวยตราประทับ
ประจําตอหนังสือกํากับไมแปรรูปและหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่ทําดวยไมหวงหาม พ.ศ. 2533 ใหใชความดังนี้
“ขอ 10 เมื่อจังหวัด หรือฝายอนุญาตอุตสาหกรรมไม กองการอนุญาต กรมปาไม ไดรับ
ดวงตราไปแลว ใหจัดทําสมุดทะเบียนดวงตราตามขอ 7 ไวเปนหลักฐาน”
ขอ 9 ให ยกเลิ กความในข อ 20 แห งระเบียบกรมปาไม ว าด วยตราประทั บประจําต อ
หนังสือกํากับไมแปรรูปและหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวย
ไมหวงหาม พ.ศ. 2533 ใหใชความดังนี้
“ข อ 20 เมื่ อ ดวงตราประทั บ ประจํ า ต อ หนั ง สื อ กํ า กั บ ไม แ ปรรู ป และหนั ง สื อ กํ า กั บ
สิ่ง ประดิ ษ ฐฯ สู ญหาย หรือถูก นํ า ไปใชใ นทางทุ จริต ใหหัว หนา สํา นัก งานที่รับผิดชอบประกาศยกเลิก
98 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ดวงตรานั้น ทัน ทีในโอกาสแรกที่ ก ระทําได และแจงกรมปาไม จัง หวั ดทุ ก จั งหวั ด ด า นป า ไมประเภท 1
ทุกดานทราบ แลวใหพิจารณาดําเนินการทางวินัยและทางอาญาแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของ
พรอมแจงกรมปาไมเพื่อพิจารณาทุกครั้ง”
ขอ 10 ใหอธิบดีกรมปาไม รักษาการระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
(ลงนาม) วีรพันธุ ศรีบุญลือ
(นายวีรพันธุ ศรีบุญลือ)
อธิบดีกรมปาไม

99 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

แบบดวงตราประทับประจําตอหนังสือกํากับไมแปรรูป และหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐฯ
ตามระเบียบ ขอ 6

หมายเหตุ
1. ดวงตราเปนโลหะทองเหลืองกลม เสนผาศูนยกลาง 4 เซนติเมตร
2. ภายในดวงตราประกอบดวย
2.1 กรอบวงนอกมีอักษรระบุวา กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
หมายเลขประจําดวงตราเรียงตามลําดับตั้งแตหมายเลข 1 เปนตนไป
2.2 กรอบวงในเปนรูปตรากรมปาไม
3. รหัสลับใหกองการอนุญาต กรมปาไม เปนผูกาํ หนด

100 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ดวนที่สุด
ที่ กษ 0702.3/537

กรมปาไม
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
23 มกราคม 2546

เรื่อง

ประกาศกรมปาไม เรื่อง การใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อทําการแปรรูป
ไมยางพาราหรือโรงคาไมแปรรูปออกหนังสือกํากับไมแปรรูป

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือกรมปาไม ที่ กษ 0704(4)/2548 ลงวันที่ 30 มกราคม 2532
สิ่งที่สง มาดวย ประกาศกรมปาไม ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2546 เรื่อง การใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อทําการแปรรูปไมยางพาราหรือโรงคาไมแปรรูปออกหนังสือ
กํากับไมแปรรูป
ตามหนัง สือ กรมปา ไมที่อา งถึง สง ประกาศกรมปา ไม ลงวัน ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2532
เรื่อง การใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อทําการแปรรูปไมยางพาราหรือโรงคา
ไมแปรรูปออกหนังสือกํากับไมแปรรูป มาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจาหนาที่ถือปฏิบัติ และแจงใหผูรับอนุญาต
ตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อทําการแปรรูปไมยางพาราหรือโรงคาไมแปรรูปทราบ พรอมทั้ง
ปดประกาศใหทราบทั่วกัน นั้น
กรมปาไม ไดพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหการปฏิบัติในการตรวจสอบควบคุมดูแลใหผูรับอนุญาต
ตั้ ง โรงงานแปรรู ป ไม โ ดยใช เ ครื่ อ งจั ก รเพื่ อ ทํ า การแปรรู ป ไม ย างพาราหรื อ โรงค า ไม แ ปรรู ป
ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 สอดคลองกับการจัดสวนราชการ ตามกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการ กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2545 กรมปาไม จึงไดยกเลิกประกาศกรมปาไม
ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2532 เรื่อง การใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อทําการ
แปรรูปไมยางพาราหรือโรงคาไมแปรรูปออกหนังสือกํากับไมแปรรูป และใหใชประกาศกรมปาไมที่สงมา
พรอมนี้
อนึ่ง สําหรับผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อทําการแปรรูปไมยางพารา
หรือ โรงคา ไมแ ปรรูป จากไมที่ป ลูก ขึ้น 13 ชนิด ไดแ ก ไมยูค าลิป ตัส , ไมส ะเดาเทีย ม , ไมส นทะเล ,
ไมสนปฏิพัทธิ์ , ไมกระถินณรงค , ไมกระถินเทพา , ไมกระถินยักษ , ไมมะพราว , ไมมะขาม , ไมมะไฟบาน ,
ไมมะปรางบาน , ไมจามจุรี และไมตาล ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกันกับผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม
หรือโรงคาไมแปรรูปจากไมยางพาราโดยอนุโลม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537
101 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจาหนาที่ถือปฏิบัติ พรอมแจงใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อทําการแปรรูปไมยางพาราหรือโรงคาไมแปรรูปทราบ พรอมทั้งปดประกาศใหทราบ
ทั่วกัน สวนจะมีผลใชบังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 30 วัน เมื่อใด กรมปาไมจะเรียนมา
ใหทราบตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) วีรพันธุ ศรีบญ
ุ ลือ
(นายวีรพันธุ ศรีบุญลือ)
อธิบดีกรมปาไม

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

102 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ที่ กษ 0702.3/6930

กรมปาไม
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
18 กรกฎาคม 2546

เรื่อง

ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง (1) หนังสือกรมปาไม ดวนทีส่ ุด ที่ กษ 0702.3/28895 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2545
(2) หนังสือกรมปาไม ดวนทีส่ ุด ที่ กษ 0702.3/202 ลงวันที่ 10 มกราคม 2546
(3) หนังสือกรมปาไม ดวนทีส่ ุด ที่ กษ 0702.3/537 ลงวันที่ 23 มกราคม 2546
ตามหนังสือที่อางถึง สงระเบียบกรมปาไม วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ พ.ศ. 2545 ,
ประกาศกรมปาไม ลงวันที่ 10 มกราคม 2546 เรื่อง การใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมหรือโรงคาไมแปรรูป
ออกหนังสือกํากับไมแปรรูป และประกาศกรมปาไม ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2546 เรื่อง การใหผูรับอนุญาต
ตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อทําการแปรรูปไมยางพาราหรือโรงคาไมแปรรูปออกหนังสือกํากับ
ไมแปรรูป มาเรียนเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจาหนาที่ถือปฏิบัติตอไป นั้น
กรมป า ไม ขอเรี ย นว า ระเบี ย บกรมป า ไม แ ละประกาศกรมป า ไม ดั ง กล า วข า งต น สํ า นั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดดําเนินการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 120
ตอนพิเศษ 66 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2546 เปนการเสร็จสิ้น แลว
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและสั่งเจาหนาที่ถือปฏิบัติตอไปดวย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ภัทรชัย รัชนี

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

103 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

(สําเนา)
ที่ กษ 0702.3/5108

กรมปาไม
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
23 พฤษภาคม 2546

เรื่อง การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพ ฯ)
ด ว ยคณะกรรมการพิ จ ารณาการอุ ท ธรณ เ กี่ ย วกั บ โรงงาน ซึ่ ง แต ง ตั้ ง โดยรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงอุตสาหกรรม ไดประชุมพิจารณาอุทธรณเกี่ยวกับการอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
ที่มีสถานที่อยูในเขตชุมชน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวของกับพระราชบัญญัติ
หลายฉบับ คือ
1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
2. พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
3. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
ที่ประชุมมีมติใหการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท ตามพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 ผูรับอนุญาตจะตองไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องอาคารโรงงาน
และกรมโยธาธิการและผังเมืองในเรื่องสถานที่ตั้งเสียกอน
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอใหจังหวัดแจงผูที่มีความประสงค
จะขอตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท จะตองไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และกรมโยธาธิการและผังเมือง เสียกอน แลวจึงนําใบอนุญาตดังกลาวมาประกอบการขออนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร จากกรมปาไม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ภัทรชัย รัชนี
(ม.ร.ว. ภัทรชัย รัชนี)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปาไม
กองการอนุญาต
โทร. 0-2579-4852
104 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ดวนที่สุด
ที่ ทส 1602.2/7604

กรมปาไม
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
13 สิงหาคม 2547

เรื่อง

การตรวจสอบควบคุมผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ดว ยปรากฏวา มีผูรับ อนุญ าตตั้ง โรงงานแปรรูป ไมโ ดยใชเ ครื่อ งจัก รไดลัก ลอบทํา การ
แปรรูปไมที่มิชอบดวยกฎหมายในพื้นที่หลายจังหวัด โดยเฉพาะเวลากลางคืน (ในระหวางเวลาตั้งแต
พระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น) ซึ่งเปนเวลาที่ขาดเจาหนาที่คอยสอดสองดูแล จึงเปนชองวางใหผูไมสุจริต
กระทําความผิดไดโดยงาย
ดังนั้น กรมปาไมจึงขอความรวมมือมายังจังหวัดใหสั่งเจาหนาที่ที่มีหนาที่เกี่ยวของทําการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรอยางใกลชิดและสม่ําเสมอ
ใหปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายวาดวยการปาไม และเงื่อนไขการอนุญาตโดยเครงครัด หากปรากฏวา
ผูรับอนุญาตรายใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปาไม กฎกระทรวง ขอกําหนด หรือเงื่อนไข
ในการอนุญาต หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติปาไม ใหดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่โดยเด็ดขาดทุกราย โดยเฉพาะในเวลากลางคืน (ระหวางเวลาตั้งแตพระอาทิตยตกถึง
พระอาทิตยขึ้น) ใหหมั่นสอดสองดูแลเปนกรณีพิเศษ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจาหนาที่ที่มีหนาที่เกี่ยวของทราบและปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

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

ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมปาไม

ดวนที่สุด
ที่ ทส 1602.2/11834

กรมปาไม
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
26 พฤศจิกายน 2547
เรื่อง กําหนดเงื่อนไขใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร ที่ใชไมจากสวนปาเปนวัตถุดิบ
เขาโรงงาน ปฏิบัติ
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ตามที่กรมปาไมอนุญาตใหใชไมจากสวนปาเปนวัตถุดิบเขาโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
โดยกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตไว รวม 2 ขอ ดังนี้
(1) กอนผูรับอนุญาตจะนําไมจากสวนปาเขาโรงงาน ตองแจง ใหพ นักงานเจาหนา ที่
แหงทองที่ตั้งโรงงาน ตรวจสอบความถูกตองกอนทุกครั้ง
(2) การจัดทําบัญชีไมประจําโรงงาน ใหผูรับอนุญาตจัดทําบัญชีไมจากสวนปาแยกชุดกับ
ไมชนิดอื่น และเก็บรักษาไมจากสวนปาอยาใหปะปนกับไมชนิดอื่นที่ใชเปนวัตถุดิบ
กรมปาไมพิจารณาแลว เพื่อปองกันผูไมสุจริตจัดทําบัญชีไมจากสวนปาขึ้นมาภายหลัง
สําหรับใชเปนหลักฐานแสดงการไดมาของไม จึงไดกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมใหผูรับอนุญาตปฏิบัติดังนี้
“ใหผูรับอนุญาตลงบัญชีรับไมจากสวนปาในบัญชีรับไมประจําโรงงานตามปกติดวย” ดังนั้น ผูรับอนุญาต
ตั้งโรงงานแปรรู ปไมโ ดยใชเ ครื่ องจั กร ที่ ใชไม จากสวนปาเปนวัตถุดิบเขาโรงงาน จะมีเงื่อนไขในการ
อนุญาตไว รวม 3 ขอ ดังนี้
(1) กอนผูรับอนุญาตจะนําไมจากสวนปาเขาโรงงาน ตองแจง ใหพ นักงานเจาหนา ที่
แหงทองที่ตั้งโรงงาน ตรวจสอบความถูกตองกอนทุกครั้ง
(2) การจัดทําบัญชีไมประจําโรงงาน ใหผูรับอนุญาตจัดทําบัญชีไมจากสวนปาแยกชุดกับ
ไมชนิดอื่น และเก็บรักษาไมจากสวนปาอยาใหปะปนกับไมชนิดอื่นที่ใชเปนวัตถุดิบ
(3) ใหผูรับอนุญาตลงบัญชีรับไมจากสวนปาในบัญชีรับไมประจําโรงงานตามปกติดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติ พรอมทั้งสั่งเจาหนาที่แจงใหผูรับอนุญาต
ไดรับทราบไวเปนหลักฐานตอไปดวย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)
กองการอนุญาต
โทร.0 - 2579 – 4852
โทรสาร 0 - 2579 – 6533
106 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมปาไม

ดวนที่สุด
ที่ ทส 1602.2/2529

กรมปาไม
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
8 มีนาคม 2548

เรื่อง

ใหเจาหนาที่ตรวจสอบกิจการของผูรับอนุญาตอุตสาหกรรมไม

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ดวยกรมปาไมไดพิจารณาเห็นวา ตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการควบคุมการแปรรูปไม
ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ขอ 43 กําหนดใหตรวจสอบควบคุมกิจการ
ที่ไดรับอนุญาตตามระเบียบนี้โดยสม่ําเสมอ และใหอยูในความรับผิดชอบของผูวาราชการจังหวัด หรือผูซึ่ง
ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย และปาไมเขตทองที่
แตเนื่องจากกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2547 ไมมีสํานักงานปาไมเขต ดังนั้น เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ จึงขอให
จังหวัดสั่งเจาหนาที่ ออกไปรวมกับเจาหนาที่สํานักงานปาไมสาขา (จังหวัด…) ตรวจสอบกิจการของ
ผูรับอนุญาตอุตสาหกรรมไม ใหเปนไปตามระเบียบกรมปาไมดังกลาวขางตนทุกเดือน หากพบการกระทําผิด
ใหดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเฉียบขาด ผลเปนประการใด ขอใหแจงกรมปาไมท ราบ
พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

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

ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมปาไม

ที่ ทส 1602.2/3081

กรมปาไม
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
22 มีนาคม 2548

เรื่อง

ระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือกรมปาไม ที่ กษ 0704.2/27433 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545
ตามหนังสือที่อางถึง กรมปาไมไดสงระเบียบกรมปาไมวาดวยการควบคุมการแปรรูปไมตาม
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545 มาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจาหนาที่ถือ
เปนแนวทางปฏิบัติ ความแจงแลว นั้น
เนื่องจากไดมีกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
พ.ศ.2547 ทําใหกรมปาไมไมมีปาไมจังหวัดและปาไมเขต กรมปาไมจึงไดจัดทําโครงสรางหนวยงานของ
กรมปาไมใหมประกอบดวยกลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาค (ดานปาไม) เพื่อปฏิบัติงาน
ประจํา สํา นัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมจัง หวัด และสํา นัก งานปาไมสาขา (จัง หวัด...)
ซึ่งเปนหนวยงานสวนกลางของกรมปาไมที่ปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค
กรมปาไมไดพิจารณาแลว เพื่อเปนการประสานการปฏิบัติงานและประโยชนแกทางราชการ
ดังนั้น เมื่อจังหวัดไดพิจารณาดําเนินการตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการควบคุมการแปรรูปไม ตาม

/พระราชบัญญัติ..

108 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

-2พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545 ขอ 3 และขอ 4 ไปเปนประการใดแลว
ก็ขอใหสงเรื่องราวใหสํานักงานปาไมสาขา (จังหวัด...) พิจารณาเพื่อรายงานความเห็นไปใหกรมปาไม
อีกทางหนึ่งดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจาหนาที่ถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
ดํารงค พิเดช
(นายดํารงค พิเดช)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปาไม

(ลงนาม)

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

109 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ดวนมาก
ที่ ทส 1602.2/4926

กรมปาไม
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
10 พฤษภาคม 2548

เรื่อง

การขอทราบความหมายและขอบเขตของคําวา “นําติดตัวเขามาเพื่อใชเฉพาะตัว” ในประกาศ
กระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือกรมการคาตางประเทศ ที่ พณ 0309/0277 ลงวันที่ 21 มกราคม 2548
จํานวน 1 ฉบับ
ดวยกรมปาไมไดรับรายงานวา ปจจุบันไดมีการนําสินคาไมและสินคาสิ่งประดิษฐ เครื่องใช
หรือสิ่งอื่นใดที่ทําดวยไมจากตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร โดยนําติดตัวเขามาเพื่อใชสอยเฉพาะตัว
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535 ขอ 4
ซึ่งการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักรในลักษณะดังกลาว ไมตองมีใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคา หรือหลักฐาน
การอนุญาตใหสงออกของประเทศที่สงสินคาออก แสดงตอกรมศุลกากรประกอบการทําพิธกี ารนําเขามาใน
ราชอาณาจักร จึงเปนชองวางใหผูไมสุจริตใชเปนวิธีการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบควบคุมของเจาหนาทีป่ า ไม
ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 เชน บุคคลนําไมและไมแปรรูป หรือสิ่งประดิษฐ เครื่องใช
หรือสิ่งอื่นใดที่ทําดวยไมเขามาในราชอาณาจักร โดยสําแดงวาเปนการนําติดตัวเขามาเพื่อใชเฉพาะตัว
แตแทจริงแลวกลับนํามาคาและกระทําเปนประจํา เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว และเพื่อใหสวนราชการ
ตีความหมายและขอบเขตของคําวา “นําติดตัวเขามาเพื่อใชเฉพาะตัว” กรมปาไมจึงไดสอบถามไปยัง
กรมการคาตางประเทศ ถึงเจตนารมณและขอบเขตของคําวา “นําติดตัวเขามาเพื่อใชเฉพาะตัว” ตามประกาศ
กระทรวงพาณิช ยดัง กลา วขา งตน และไดรับ คํา ชี้แ จงจากกรมการคา ตา งประเทศวา “เจตนารมณ
การกําหนดขอยกเวนในกรณีการนําติดตัวเขามาเพื่อใชเฉพาะตัวของประกาศกระทรวงพาณิชยดังกลาวขางตน
มีวัตถุประสงคเพื่อมิใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งนําไมและไมแปรรูป
ทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดที่ทําดวยไมติดตัวเขามาในลักษณะมิใชเพื่อการคา
และใชเปนการเฉพาะตัว โดยมีปริมาณที่เหมาะสมตามฐานานุรูปของแตละบุคคล จึงไมตองแสดงใบรับรอง
แหลงกําเนิดสินคา (C/O) หรือหลักฐานการอนุญาตใหสงออกของประเทศที่สงออก ประกอบการทําพิธี
การนําเขามาในราชอาณาจักร” (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย)
/กรมปาไมพิจารณาแลว…
110 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

-2กรมปาไมพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อเปนการประสานงานในการปฏิบัติระหวางหนวยงาน
ราชการ จึงใครขอใหจังหวัดโปรดแจงความหมายและขอบเขตของคําวา “นําติดตัวเขามาเพื่อใชเฉพาะตัว”
ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบ เพื่อเปนแนวทางในการใชดุลยพินิจเพื่อพิจารณาใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535 ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

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

111 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมปาไม

ที่ พณ 0309/0277

กรมการคาตางประเทศ
44/100 ถนนนนทบุรี 1
นนทบุรี 11000
21 มกราคม 2548

เรื่อง

การขอทราบความหมายและขอบเขตของคําวา “นําติดตัวเขามาเพื่อใชเฉพาะตัว” ใน
ประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535

เรียน อธิบดีกรมปาไม
อางถึง หนังสือกรมปาไม ที่ ทส 1602.2/295 ลงวันที่ 11 มกราคม 2548
ตามหนัง สือ ที่อา งถึง กรมปา ไมข อทราบเจตนารมณข องคํา วา “นํา ติด ตัว เขา มา
เพื่อใชเฉพาะตัว” ตามขอ 4 ของประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร
(ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535 วามีขอบเขตอยางไร ความละเอียดแจงแลว นั้น
กรมการคา ต า งประเทศขอเรีย นวา เจตนารมณก ารกํา หนดขอ ยกเวน ในกรณี ก าร
นําติดตัวเขามาเพื่อใชเฉพาะตัวของประกาศกระทรวงพาณิชยดังกลาวขางตน มีวัตถุประสงคเพื่อมิให
เกิดปญหาในทางปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยว หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งนําไมและไมแปรรูปทุกชนิด รวมทั้ง
สิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดที่ทําดวยไมติดตัวเขามาในลักษณะมิใชเพื่อการคา และใชเปนการเฉพาะตัว
โดยมีปริมาณที่เหมาะสมตามฐานานุรูปของแตละบุคคล จึงไมตองแสดงใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา (C/O)
หรือหลักฐานการอนุญาตใหสงออกของประเทศที่สงออก ประกอบการทําพิธีการนําเขามาในราชอาณาจักร
ทั้งนี้ หากกรมปาไมเห็นควรกําหนดมาตรการอื่นใดที่จะปองกันปญหาการลักลอบตัดไม
ทํา ลายปา และปญ หาไมส วมรอย สามารถนํา เสนอขอ เท็จ จริง ใหค ณะรัฐ มนตรีพิจ ารณาทบทวนให
เกิดประโยชนทางเศรษฐกิจของชาติ โดยไมกระทบดานความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ของประเทศได
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ราเชนทร พจนสุนทร
(นายราเชนทร พจนสุนทร)
อธิบดีกรมการคาตางประเทศ

สํานักมาตรการนําเขาสงออกสินคาทั่วไป
โทร. 0 2547 4804
โทรสาร 0 2547 4802
112 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ที่ ทส 1602.2/8336

กรมปาไม
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
27 กรกฎาคม 2548

เรื่อง

การขอทราบความหมายและขอบเขตของคําวา “นําติดตัวเขามาเพื่อใชเฉพาะตัว” ในประกาศ
กระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือกรมปาไม ดวนมาก ที่ ทส 1602.2/4926 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือกรมศุลกากร ที่ กค 0503/4034 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2548
ตามหนังสือที่อางถึง กรมปาไมขอใหจังหวัดโปรดแจงความหมายและขอบเขตของคําวา
“นําติดตัวเขามาเพื่อใชเฉพาะตัว” ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบ เพื่อเปนแนวทางในการใชดุลยพินิจเพื่อพิจารณา
ใหเปนไปตามเจตนารมณของประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร
(ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535 ความละเอียดแจงแลว นั้น
กรมปาไมไดรับหนังสือกรมศุลกากร ที่ กค 0503/4034 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2548
แจงวา กรณีคําวา “นําติดตัวเขามาเพื่อใชเฉพาะตัว” ในประกาศกระทรวง พาณิชย วาดวยการนําสินคาเขามา
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติศุลกากร มิไดใหคําจํากัดความและขอบเขตไว
แตในขอ 4. ของประกาศฯ ดังกลาว เปนการกําหนดขอยกเวนไวเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูที่นําของ
ติดตัวเขามาในราชอาณาจักร ในลักษณะที่มิใชเพื่อการคา และเปนการเฉพาะตัวตามฐานานุรูป ซึ่งสอดคลอง
กับความเห็นของกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ตามหนังสือ ที่ พณ 0309/0277 ลงวันที่ 21
มกราคม 2548 ประกอบกับมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ให
“พนักงานศุลกากรอาจตรวจคนหีบหอของคนโดยสารแลวปลอยผานภาษีได และถาในหีบหอนั้นมีของที่ยังมิได
เสียคาภาษีก็ดี ของตองจํากัดก็ดี ของตองหามก็ดี พนักงานจะกักหีบหอนั้นไวก็ได” และหากกรณีมขี องตองอากร
กรมศุลกากรไดวางหลักเกณฑสําหรับการเก็บอากรปากระวางไว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย

/กรมปาไม…

113 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

-2กรมปาไมไดพิจารณาแลว เห็นวาเพื่อเปนการประสานงานในการปฏิบัติระหวางหนวยงานราชการ
จึงขอสงสําเนาหนังสือกรมศุลกากรดังกลาว เรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบตอไปดวย
ทั้งนี้ เปนการตอเนื่องหนังสือกรมปาไม ดวนมาก ที่ ทส 1602.2/4926 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมปาไม

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

114 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ที่ กค 0503/4034

กรมศุลกากร
ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย
กทม. 10110
9 มิถุนายน 2548

เรื่อง

การขอทราบความหมายและขอบเขตของคําวา “นําติดตัวเขามาเพื่อใชเฉพาะตัว” ในประกาศ
กระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535

เรียน อธิบดีกรมปาไม
อางถึง หนังสือกรมปาไม ที่ ทส 1602.2/4925 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548
ตามหนังสือที่อา งถึง กรมปาไมขอทราบความหมายและขอบเขตของคําวา “นําติดตัวเขามา
เพื่อใชเฉพาะตัว” ในประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92)
พ.ศ. 2535 ความละเอียดแจงแลว นั้น
กรมศุลกากรขอเรียนวา กรณีคําวา “นําติดตัวเขามาเพื่อใชเฉพาะตัว”
ในประกาศ
กระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
ศุลกากรมิไดใหคําจํากัดความและขอบเขตไว แตขอ 4 ของประกาศฯ ดังกลาว เปนการกําหนดขอยกเวนไว
เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูที่นําของติดตัวเขามาในราชอาณาจักร ในลักษณะที่ไมใชเพื่อการคาและ
เปนการเฉพาะตัวตามฐานานุรูป ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
ตามหนังสือ ที่ พณ 0309/0277 ลงวันที่ 21 มกราคม 2548 ประกอบกับ มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ให “พนักงานศุลกากรอาจตรวจคนหีบหอของคนโดยสาร
แลวปลอยผานภาษีได และถาในหีบหอนั้นมีของที่ยังมิไดเสียคาภาษีก็ดี ของตองจํากัดก็ดี ของตองหามก็ดี
พนักงานจะกักหีบหอนั้นไวก็ได” และหากกรณีมีของตองอากร กรมศุลกากรไดวางหลักเกณฑสําหรับการ
เก็บอากรปากระวาง ไวดังนี้
1. ของนั้นตองมีราคาไมเกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)
2. ของนั้นไมเปนของตองหาม หรือตองกํากัดในการนําเขาตามกฎหมาย และตองปฏิบัติ
ตามระเบียบและหลักเกณฑการนําเขาของหนวยงานที่เกี่ยวของดวย
3. ผูนําของเขามีเงินพรอมที่จะชําระอากรใหเสร็จในวันนําเขานั้น

/อยางไรก็ตาม…

115 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

-2อยางไรก็ตามหากขอเท็จจริงพบวามีบุคคลนําของติดตัวเขามาในราชอาณาจักรภายใน
วันเดียวกันหลายครั้ง และมีปญหาวาสมควรจะไดรับสิทธิยกเวนตามขอ 4 ของประกาศกระทรวงพาณิชยหรือไม
อยางไร นั้น จะตองฟงขอเท็จจริงและพิจารณาเปนราย ๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

มนัส คําภักดี
(นายมนัส คําภักดี)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร

สํานักกฎหมาย
กลุมงานกฎหมายและระเบียบ
โทร. 02 – 249 – 4076
โทรสาร 02 – 249 – 4076

116 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ที่ ทส 1602.2/6708

กรมปาไม
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
21 มิถุนายน 2548

เรื่อง

ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการใชวัตถุดิบปอนโรงงานแปรรูปไมทุกประเภท

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ดวยปจจุบัน มีการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมทุกประเภท และมีผูประกอบกิจการโรงงาน
แปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรจํานวนมากไดยื่นคําขอปรับปรุงเครื่องจักร (กําลังแรงมาสูงขึ้น) เพิ่มวัตถุประสงคการผลิต
และเพิ่มวัตถุดิบปอนโรงงาน โดยมีเหตุผลและความจําเปนเพื่อใหทันกับความตองการของตลาดทั้งภายใน
และภายนอกประเทศที่ขยายตัวสูงขึ้น
กรมปาไมไดพิจารณาแลว ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาวทําใหความตองการวัตถุดิบ
สําหรับปอนโรงงานมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อปองกันการลักลอบตัดไมทําลายปาและการนําไมที่มิชอบ
ดวยกฎหมายเขามาเปนวัตถุดิบปอนโรงงาน จึงขอซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม
ทุกประเภท การขอปรับปรุงเครื่องจักรที่มีกําลังแรงมาสูงขึ้น การขอเพิ่มวัตถุประสงค และการขอเพิ่มวัตถุดิบ
ปอนโรงงาน โดยขอใหจังหวัดสั่งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตรวจสอบขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุดิบ
ที่ขอใชวามีแหลงที่มาจากที่ใด มีปริมาณการใช (ตอป) จํานวนเทาใด และวัตถุดิบในทองถิ่น (ไมสวนปา ,
ไมที่ปลูกขึ้นทุกชนิด) มีปริมาณเพียงพอหรือไม เพื่อใชประกอบการพิจารณาทุกครั้ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมปาไม
กองการอนุญาต
โทร. 0 – 2579 - 4852
โทรสาร 0 – 2579 - 6533
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ดวนที่สุด
ที่ ทส 1602.2/14397
ถึง จังหวัดทุกจังหวัด
ดวยปรากฏวาบางจังหวัดสงเรื่องราวเกี่ยวกับการขออนุญาตอุตสาหกรรมไมไปใหกรมปาไม
พิจารณาอนุญาต โดยแนบเอกสารหลัก ฐานประกอบการพิจารณาในแตละกรณี ไมครบถว น ถูก ตอง
เปนเหตุใหกรมปาไมตองทวงถามหรือแจงใหดําเนินการเพิ่มเติม ทําใหการพิจารณาดําเนินการลาชาเกิดผลเสียหาย
แกผูขออนุญาต และสงผลถึงภาพลักษณของทางราชการได
ดังนั้น เพื่อใหเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุญาตอุตสาหกรรมไมในแตละกรณี
เปนไปตามระเบียบหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวในแนวทางเดียวกัน กรมปาไมจึงไดประมวลเรื่องเอกสาร
ที่ใชประกอบการพิจารณาในแตละกรณี ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพรอมนี้ จํานวน 4 แผน
จึงขอเรียนซอมความเขาใจมาเพื่อโปรดทราบและใชเปนแนวทางปฏิบัติตอไป

กรมปาไม
30 พฤศจิกายน 2548

กองการอนุญาต
โทร. 0-2579-4852
โทรสาร 0-2579-6533
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เอกสารประกอบการพิจารณา
(1) การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
1. คําขอ 1 ตามแบบทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) วาดวยการแปรรูปไมและมีไมแปรรูป
2. แผนที่สังเขปแสดงตําแหนงที่ตั้งสถานที่ขออนุญาต
3. แผนผังแสดงอาณาเขตและสถานที่ติดตอขางเคียง
4. แผนผังแสดงตําแหนงที่ตั้งเครื่องจักร
5. บัญชีรายละเอียดเครื่องจักรที่ขออนุญาต ตามแบบทายระเบียบ ขอ 26.1.3 โดยระบุรายละเอียด ตามขอ 7.4
ของระเบียบกรมปาไมวาดวยการควบคุมการแปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541
6. สําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต
7. สําเนาบัตรประจําตัวผูขออนุญาต
8. กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล ใหแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
8.1 สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
8.2 สํา เนาหนัง สือ รับ รองของสํา นัก งานทะเบีย นหุน สว นบริษัท ที่อ อกใหไ มเ กิน 6 เดือ น และ
มีวัตถุประสงคตรงกับกิจการที่ขออนุญาต
8.3 กรณีเปนบริษัทจํากัด ใหแนบเอกสารเพิ่มเติม คือ
8.3.1 สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ
8.3.2 บัญชีรายชื่อผูถือหุน
8.4 สําเนาหนั งสือแตง ตั้งกรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผู จัดการของนิ ติบุคคล กรณีกรรมการหรื อ
หุนสวนผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลมีมากกวา 1 คน และนิติบุคคลนั้นประสงคจะใหกรรมการหรือ
หุนสวนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน นอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือรับรองของนิติบุคคล เปนผูมีอํานาจ
ลงนามในการขออนุญาต
9. หลักฐานแสดงสิทธิการใชสถานที่ประกอบกิจการ ไดแก หลักฐานตอไปนี้
9.1 สําเนาโฉนดที่ดิน
9.2 สําเนาตราจอง
9.3 สําเนา น.ส.3
9.4 สําเนา น.ส.3 ก.
9.5 สําเนาใบสําคัญแสดงสิทธิครอบครองที่ดิน (แบบหมายเลข 3)
9.6 สําเนา ส.ค.1
9.7 สําเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน
9.8 สําเนาสัญญาเชา
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9.9 สําเนาทะเบียนบานแสดงฐานะเปนเจาบานหรือหัวหนาครอบครัว พรอมหลักฐานเอกสารสิทธิ์
ที่ดิน ซึ่งเปนที่ตั้งของเลขที่บานสถานที่ขออนุญาต
9.10 สําเนาหลักฐานการขอหมายเลขประจําบาน พรอมหลักฐานเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งเปนที่ตั้งของ
เลขที่บานสถานที่ขออนุญาต
9.11 หนังสือแสดงความยินยอมใหใชที่ดินจากเจาของที่ดิน หรือหนังสือแสดงความยินยอมใหใชเลขที่
บานจากเจาบาน กรณีผูขออนุญาตไมไดเปนเจาของที่ดินหรือเปนเจาบาน
10. หนังสือมอบอํานาจตามแบบทายระเบียบขอ 7.10 กรณีผูขออนุญาตมีความประสงคจะมอบอํานาจ
ใหบุคคลใดดําเนินการแทน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวผูรับมอบอํานาจ
11. หลักฐานผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ไมเกิน 6 เดือน ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ
12. หลักฐานผลการตรวจสอบคุณสมบัติวาเปนบุคคลลมละลายหรือไม จากกรมบังคับคดี หรือสํานักงานภาค
กรมบังคับคดี หรือสํานักงานบังคับคดีและวางทรัพยประจําศาลจังหวัด
13. หลักฐานการไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องอาคารโรงงาน และกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองในเรื่องสถานที่ตั้ง ตามหนังสือกรมปาไม ที่ กษ 0702.3/5108 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2546 เรื่อง
การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
14. รายละเอียดวัตถุดิบเกี่ยวกับ แหลงที่มา ปริมาณการใช (ตอป) จํานวนเทาใด และวัตถุดิบในทองถิ่น
(ไมสวนปา,ไมที่ปลูกขึ้นทุกชนิด) มีปริมาณเพียงพอหรือไม ตามหนังสือกรมปาไม ที่ ทส 1602.2/6708
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการใชวัตถุดิบปอนโรงงานแปรรูปไมทุกประเภท
15. ความเห็นของสํานักงานปาไมสาขาจังหวัด ตามหนังสือกรมปาไม ที่ ทส 1602.2/3081 ลงวันที่ 22
มี น าคม 2548 เรื่ อ ง ระเบี ย บกรมป า ไม ว า ด ว ยการควบคุ ม การแปรรู ป ไม ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป า ไม
พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545

(2) การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมตอเนื่อง
กรณีตั้งใหม
1. เอกสารตามขอ 1-15 ของการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
2. โครงการ แสดงรายละเอียดการขออนุญาต การใชวัตถุดิบในแตละขั้นตอนการผลิต
3. สําเนาหลักฐานแสดงการไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

กรณีปรับปรุงจากโรงเลื่อยจักร
1. เอกสารตามขอ 1-7,8.1-8.2,10,14 และ 15 ของการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
เพื่อประดิษฐกรรม
2. โครงการ แสดงรายละเอียดการขออนุญาต การใชวัตถุดิบในแตละขั้นตอนการผลิต
3. สําเนาใบอนุญาตโรงงานฉบับปจจุบันที่ยังมีอายุการอนุญาต
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(3) การขอปรับปรุงเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท
1. เอกสารตามขอ 1,5,6-7,8.1,8.2,10,14 และ 15 ของการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครือ่ งจักร
เพื่อประดิษฐกรรม
2. สําเนาใบอนุญาตโรงงานฉบับปจจุบันที่ยังมีอายุการอนุญาต
3. แผนผังแสดงตําแหนงที่ตั้งเครื่องจักรที่ไดรับอนุญาตอยูเดิมซึ่งประสงคจะใชในกิจการตอไป เครื่องจักร
ที่ขอเปลี่ยนแปลงหรือเลิกใช เครื่องจักรที่ขอเพิ่ม และเครื่องจักรทั้งหมด

(4) การขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการผลิต ของโรงงานแปรรูปไมโดยใช
เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
1. เอกสารตามขอ 1,6-7,8.1,8.2,10 และ 15 ของการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
เพื่อประดิษฐกรรม
2. สําเนาใบอนุญาตโรงงานฉบับปจจุบันที่ยังมีอายุการอนุญาต
3. หนังสือชี้แจงเหตุผลในการขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการผลิต

(5) การขอเพิ่ ม ลด เปลี่ ย นแปลงการใช วั ต ถุ ดิ บ ของโรงงานแปรรู ป ไม โ ดยใช
เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
1. เอกสารตามขอ 1,6-7,8.1,8.2,10 และ 15 ของการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
เพื่อประดิษฐกรรม
2. สําเนาใบอนุญาตโรงงานฉบับปจจุบันที่ยังมีอายุการอนุญาต
3. หนังสือชี้แจงเหตุผลในการขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใชวัตถุดิบ

(6) การขอยายโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภท
1. เอกสารตามขอ 1-7,8.1,8.2,9,10,13 และ 15 ของการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
เพื่อประดิษฐกรรม
2. สําเนาใบอนุญาตโรงงานฉบับปจจุบันที่ยังมีอายุการอนุญาต

(7) การขออนุญาตทําการแปรรูปไมในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น
1. เอกสารตามขอ 1,6-7,8.1,8.2,10 และ 15 ของการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
เพื่อประดิษฐกรรม
2. สําเนาใบอนุญาตโรงงานฉบับปจจุบันที่ยังมีอายุการอนุญาต
3. หนังสือชี้แจงกรรมวิธีที่ขอดําเนินการ พรอมเหตุผลความจําเปน
4. ขอมูลเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและปองกันการลักลอบนําไมที่มิชอบดวยกฎหมายเขาแปรรูปในโรงงาน
ตามหนังสือกรมปาไม ที่ ทส 1602.2/7604 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547 เรื่อง การตรวจสอบควบคุมผูรับอนุญาต
ตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
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ดวนที่สุด
ที่ ทส 1602.2/3237

กรมปาไม
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
7 มีนาคม 2549

เรื่อง

การตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรทุกประเภทที่ขออนุญาตตั้งใหม
และยายสถานที่ตั้ง

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ดวยกรมปาไมไดรับการรองเรียนจากหลายหนวยงานวา ปจจุบันไดมีการอนุญาตใหมีการตั้ง
และยายโรงงานแปรรูปไมตางๆ เขาไปใกลแนวเขตปาไม ซึ่งทําใหลอแหลมตอการบุกรุกตัดไมทําลายปา
เพื่ อ ลั ก ลอบนํ า ไม ที่ ไ ม ช อบด ว ยกฎหมายเข า มาแปรรู ป ในโรงงานฯ ซึ่ ง อาจทํ า ให เ กิ ด ความเสี ย หาย
แกทรัพยากรปาไมของชาติ
กรมปาไมไดพิจารณาแลว เห็นวาเพื่อความรอบคอบในการขออนุญาตตั้ง ยาย โรงงานแปรรูปไม
โดยใชเครื่องจักรทุกประเภท ใหจังหวัดรายงานสภาพพื้นที่และบริเวณที่จะขออนุญาตโดยละเอียด และให
ตรวจสอบวาสถานที่ขออนุญาตอยูหางจากแนวเขตปาไม ปาสงวนแหงชาติ หรือปาอนุรักษ เปนระยะทางเทาใด
ประกอบภาพสีแสดงบริเวณพื้นที่ที่จะขออนุญาต โดยถายภาพตรงกลางแปลงและกระจายออกทั้ง 4 ทิศ
รวมแลวไมนอยกวา 5 ภาพ สงใหกรมปาไม เพื่อใชประกอบการพิจารณาดวย ยกเวนการขอตั้งและขอยาย
สถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ที่ตั้งอยูในทองที่จังหวัดที่ไมมีปาไม คือ
จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดอางทอง จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจาหนาที่ถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมปาไม
กองการอนุญาต
โทร. 0-2579-4852
โทรสาร 0-2579-6533
122 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

บันทึกขอความ
สวนราชการ กรมปาไม กลุมนิติการ โทร. 0-2579-9569 , 0-2561-4292-3 ตอ 211,667
ที่ ทส 1610.2/11295
วันที่ 29 สิงหาคม 2549
เรื่อง การหารือขอกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งโรงงานแปรรูปไม
เรียน รองอธิบดีกรมปาไมทุกทาน
ผูอํานวยการกองทุกกอง
ผูอํานวยการสวนทุกสวน
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศปาไม
หัวหนาสํานักงานปาไมสาขาทุกจังหวัด

ผูอํานวยการสํานักทุกสํานัก
เลขานุการกรมปาไม
ผูอํานวยการกลุมนิติการ
หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน
หัวหนากลุมปฏิบัติภารกิจฯ ทุกจังหวัด

ดว ยกรมป า ไม ได มี ห นั ง สื อ ที่ ทส 1610.2/1704 ลงวั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ 2549 ขอหารื อ
สํานักงานอัยการสูงสุดในขอกฎหมายเกี่ยวกับมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 และ
สํานักงานอัยการสูงสุด ไดมีหนังสือ ที่ อส 0017/9366 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 ตอบขอหารือของกรม
ปาไม รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพรอมนี้
กรมปาไมไดพิจารณาแลว การตอบขอหารือของสํานักงานอัยการสูงสุดเปนการใหคําวินิจฉัย
ในขอกฎหมายของพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการตาม
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ของผูเกี่ยวของ จึงขอสงสําเนาหนังสือสํานักงานอัยการสูงสุด
ตามที่แนบมาพรอมนี้ เพื่อพิจารณาถือปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ฉัตรชัย รัตโนภาส
(นายฉัตรชัย รัตโนภาส)
อธิบดีกรมปาไม

123 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ที่ อส 0017/9366

สํานักงานอัยการสูงสุด
ถนนหนาหับเผย กรุงเทพฯ 10200
21 กรกฎาคม 2549

เรื่อง

หารือขอกฎหมาย

เรียน อธิบดีกรมปาไม
อางถึง หนังสือกรมปาไม ที่ ทส 1610.2/1704 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2549
ตามหนังสือที่อางถึง แจงวา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 เจาหนาที่ปาไมสาขาจังหวัดตรัง
กับพวก ไดทําการจับกุม นายสุจินต ศานติชาติศักดิ์ กรรมการผูจัดการ บริษัท อินเตอร เฟอรนิเทค จํากัด
เปนผูตองหากระทําผิดพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 มาตรา 48 ฐานตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยไมไดรับ
อนุญาต ตอมาสํานักงานปาไมสาขาจังหวัดตรังไดรับแจงวา คดีดังกลาวพนักงานอัยการจังหวัดตรังมีคําสั่ง
เด็ดขาดไมฟองบริษัท อินเตอร เฟอรนิเทค จํากัด ผูตองหาที่ 1 นายสุจินต ศานติชาติศักดิ์ ผูตองหาที่ 2
โดยเหตุผลวาผูตองหาทั้งสองตั้งโรงงานแปรรูปไมยางพารา ซึ่งมิใชไมหวงหาม จึงเขาขอยกเวนตามมาตรา 50
แหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ที่ไมตองขออนุญาตจากเจาพนักงาน การตั้งโรงงานของผูตองหาทั้งสอง
ไดรับอนุญาตจากอุตสาหกรรมจังหวัด ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2522 การกระทําของผูตองหาทั้งสอง
จึงไมเปนความผิดตามกฎหมาย ซึ่งกรมปาไมพิจารณาแลวเห็นวาการตั้งโรงงานแปรรูปไมไมวาจะเพื่อ
แปรรูปไมอันมิใชไมหวงหามหรือแมเพียงตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยยังมิไดทําการแปรรูป หากไมไดรับอนุญาต
ก็เขาองคประกอบความผิดตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 แลว กรมปาไมจึงขอหารือวา
การตั้ ง โรงงานแปรรู ป ไม ที่ มิ ใ ช ไ ม ห วงห า มเป น การกระทํ า ที่ ถื อ ว า เข า ข อ ยกเว น ตามมาตรา 50
แหงพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 อันถือไดวาไมเปนความผิดตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติปาไม
พ.ศ. 2484 หรือไม อยางไร ความละเอียดแจงแลว นั้น

/สํานักงานอัยการ...

124 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

-2สํานักงานอัยการสูงสุดไดพิจารณาแลว เห็นพองดวยกับกรมปาไมที่วา ตามพระราชบัญญัติปาไม
พ.ศ. 2484 มาตรา 50 มิไดยกเวนถึงกรณีการตั้งโรงงานแปรรูปไมในเขตควบคุมการแปรรูปไมที่ไมตองไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 แตประการใด ผูที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม
ในเขตควบคุมการแปรรูปไมโดยไมไดรับอนุญาตดังกลาวยอมมีความผิดตามมาตรา 48
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) ชัยเกษม นิติสิริ
(นายชัยเกษม นิติสิริ)
รองอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการแทน
อัยการสูงสุด

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

125 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ดวนที่สุด
ที่ ทส 1602.2/4226

กรมปาไม
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
27 มีนาคม 2550

เรื่อง

การปฏิบัติตามระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง 1. หนังสือกรมปาไม ที่ ทส 1602.2/2529 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548
2. หนังสือกรมปาไม ที่ ทส 1602.2/3081 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2548
ตามหนังสือที่อางถึง 1. กรมปาไมขอใหจังหวัดสั่งเจาหนาที่ออกไปรวมกับเจาหนาที่สํานักงาน
ปาไมสาขา (จังหวัด...) ตรวจสอบกิจการของผูรับอนุญาตอุตสาหกรรมไม ใหเปนไปตามระเบียบกรมปาไม
วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ขอ 43 และ
หนังสือที่อางถึง 2. กรมปาไมแจงประสานแนวทางปฏิบัติงานตามระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุม
การแปรรูป ไม ตามพระราชบัญ ญัติปา ไม พุท ธศัก ราช 2484 (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2545 ขอ 3 และขอ 4
โดยเมื่อจังหวัดไดพิจารณาดําเนินการตามระเบียบนี้ไปเปนประการใดแลว ก็ขอใหสงเรื่องราวใหสํานักงาน
ปาไมสาขา (จังหวัด...) พิจารณา เพื่อรายงานความเห็นไปใหกรมปาไมอีกทางหนึ่งดวย ความแจงแลว นั้น
เนื่องจากกรมปาไมไดมีการปรับปรุงการจัดหนวยงานภายในกรมปาไมใหม โดยจัดตั้งสํานัก
จัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 – 19 ขึ้น จึงใหยกเลิกหนังสือกรมปาไมที่อางถึง 1. และ 2. ดังกลาวขางตน
กรมปาไมไดพิจารณาแลว เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องและเปนประโยชนแกทาง
ราชการ จึงขอใหจังหวัดประสานการปฏิบัติรวมกับสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ซึ่งเปนหนวยงานสวนกลางของ
กรมปาไมที่ปฏิบัติงานอยูในภูมิภาคแทนสํานักงานปาไมสาขา (จังหวัด...) ดําเนินการดังนี้
1. ใหจังหวัดสั่งเจาหนาที่ออกไปรวมกับเจาหนาที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไมตรวจสอบ
กิจการของผูรับอนุญาตอุตสาหกรรมไมใหเปนไปตามระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม
ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ขอ 43 โดยสม่ําเสมอทุกเดือน
2. ใหจังหวัดสงเรื่องราวใหสํานักจัดการทรัพยากรปาไมพิจารณา เพื่อรายงานความเห็น
ไปใหกรมปาไมอีกทางหนึ่ง กรณีการพิจารณาดําเนินการตามระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม
ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 เกี่ยวกับการอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใช
เครื่องจักรทุกประเภท การยายสถานที่ตั้ง การปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
/ในการผลิต...
126 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

-2ในการผลิต การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใชวัตถุดิบ การขออนุญาตแปรรูปไมในระหวางเวลาตั้งแตพระอาทิตยตก
ถึงพระอาทิตยขึ้น และระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม ตามพระราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 ขอ 3 และขอ 4 เมื่อจังหวัดไดดําเนินการพิจารณาในเบื้องตนแลว
อนึ่ง เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 วาดวยการแปรรูปไมและมีไมแปรรูป และกฎกระทรวงฉบับที่ 27
(พ.ศ.2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 วาดวยการคาหรือมีไวในครอบครอง
เพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม จึงขอใหจังหวัดจัดเจาหนาที่
รับคําขออนุญาต ณ ทองที่อําเภอหรือกิ่งอําเภอที่อยูในความรับผิดชอบ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชนผูมาขอรับบริการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) วิชัย แหลมวิไล
(นายวิชัย แหลมวิไล)
อธิบดีกรมปาไม

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

127 คูมือปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมไม

ดวนที่สุด
ที่ ทส 1602.2/11503

กรมปาไม
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. 10900
12 กรกฎาคม 2550

เรื่อง

การปฏิบัติตามระเบียบกรมปาไม วาดวยการควบคุมการแปรรูปไม

เรียน ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี
อางถึง หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0013/7138 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2550
ตามหนังสือที่อางถึง จังหวัดลพบุรีไดสงสําเนาหนังสือจังหวัดฯ ดวนที่สุด ที่ ลบ 0013/6867
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2550 เรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอหารือแนวทางการปฏิบัติ
โดยขอรับเรื่องราวคําขออนุญาต ณ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี แลวสงเจาหนาที่
ออกไปตรวจสอบเพื่อเสนอความเห็นผานนายอําเภอทองที่ใหความเห็นชอบ แลวเสนอผูวาราชการจังหวัดลพบุรี
พิจารณาอนุญาตตอไป และขอใหกรมปาไมพิจารณาอีกทางหนึ่ง นั้น
กรมปาไมไดตรวจสอบและพิจารณาแลว เห็นวาการที่กรมปาไมไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส
1602.2/4226 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2550 เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย และเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมาขอรับบริการ ดังนั้น การที่จังหวัดฯ ขอหารือมาโดยขอรับคําขอ
ที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรีดังกลาวขางตน จึงเปนการปฏิบัติที่ขัดกับ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 วาดวยการ
แปรรูปไมและมีไมแปรรูป ขอ 2 (2) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช 2484 วาดวยการคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม ขอ 2 ที่กําหนดใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่อําเภอหรือกิ่งอําเภอ
ที่ประสงคจะขออนุญาตทําการนั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) วิชัย แหลมวิไล
นายวิชัย แหลมวิไล
อธิบดีกรมปาไม
กองการอนุญาต
โทร. 0-2579-4852
โทรสาร 0-2579-6533
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