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ระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วข้องกบั
การน าเข้า-ส่งออกไม้และผลติภัณฑ์ไม้

กรมการค้าต่างประเทศ 
กระทรวงพาณชิย์
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การน าเข้าไม้
1. ประกาศกระทรวงพาณชิย์ว่าด้วยการน าสินค้าเข้ามาใน

ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535

2. ระเบียบกระทรวงพาณชิย์ว่าด้วยการก าหนดด่านศุลกากร
น าไม้เข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

การน าเข้าไม้

ประกาศ/ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
ที่เกีย่วข้องกบัการน าเข้าไม้ รวม 3 ฉบับ
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สาระส าคญั 
ไมแ้ละไมแ้ปรรูปทุกชนิด รวมทั้งส่ิงประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้หรือส่ิงอ่ืนใด

ท่ีท าดว้ยไม ้ท่ีน าเขา้มาทางด่านศุลกากรบริเวณชายแดนเขตจงัหวดั
ท่ีติดต่อกบัพม่าและกมัพชูา รวม 17 จงัหวดั (เชียงใหม่ เชียงราย
ตาก แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ 
ชุมพร ระนอง อุบลราชธานี ศรีสะเกษสุรินทร์ บุรีรัมย ์สระแกว้ 
จนัทบุรี  และตราด) จะตอ้งมีใบรับรองถ่ินก าเนิดสินคา้ (C/O)
หรือหลกัฐานการอนุญาตใหส่้งออกของประเทศท่ีส่งออกแสดงต่อ
กรมศุลกากรประกอบพิธีการน าเขา้

การน าเข้าไม้
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สาระส าคญั
การน าเขา้ไม้ซุงทางด่านศุลกากรดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งมีตราของ

ประเทศผูผ้ลิตประทบัท่ีไมน้ั้นดว้ย 
มีข้อยกเว้น ในกรณีเป็นสินคา้ท่ีมิไดส่้งมาจากประเทศท่ีมีอาณาเขต

ติดต่อกบัประเทศไทย หรือน าเขา้มาเพ่ือใชเ้ฉพาะตวั หรือน าเขา้มา  
เพ่ือเป็นตวัอยา่ง หรือน าเขา้มากบัยานพาหนะเพ่ือใชใ้นยานพาหนะ
นั้นๆ เท่าท่ีจ าเป็น

การน าเข้าไม้
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การน าเข้าไม้
3.  ประกาศกระทรวงพาณชิย์ เร่ือง การน าไม้และไม้แปรรูป

รวมทั้งส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือส่ิงอืน่ใดทีท่ าด้วยไม้เข้ามา
ในราชอาณาจักรตามแนวชายแดนจังหวดัตากและจังหวดั
กาญจนบุรี พ.ศ. 2548

การน าเข้าไม้
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 ไม้ซุงท่อนและไม้แปรรูป ประเภทไมส้กั ไมย้างและไมช้นิด

 ท่ีตรงกบัไมห้วงหา้มตามบญัชีทา้ยพระราชกฤษฎีกาก าหนด
ไมห้วงหา้ม  พ.ศ. 2530 เป็น สินค้าห้ามน าเข้า ตามแนวชายแดน
จงัหวดัตากและจงัหวดักาญจนบุรี

กรมการค้าต่างประเทศ 



LOGO
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ส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือส่ิงอืน่ใดที่ท าด้วยไม้ ท่ีน าเขา้ทางด่าน

พรมแดนบา้นเจดียส์ามองค ์อ  าเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี      
และจุดน าเขา้-ส่งออกในเขตอ าเภอแม่สอด และอ าเภอแม่ระมาด 
จงัหวดัตาก สามารถน าเข้าได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  
มาแสดงต่อกรมศุลกากร แต่ผูน้ าเขา้จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดจ้ดทะเบียน
พาณิชยไ์วก้บักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ             
จดทะเบียนขออนุญาตตั้งโรงคา้ส่ิงประดิษฐไ์วก้บักรมป่าไม ้   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

การน าเข้าไม้
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ส่ิงประดิษฐป์ระเภทไมค้ิ้วบวั ไมว้งกบ ไมป้ระสาน ไมป้าร์เกต้ ์และ 

ไมโ้มเสดท่ีอนุญาตใหน้ าเขา้ไดต้ามเง่ือนไข จะตอ้งมีคุณสมบติั และ
ลกัษณะตามท่ีประกาศฯ ก าหนด
หา้มไม่ใหน้ าขอ้ยกเวน้ส าหรับกรณีท่ีน าติดตวัเขา้มาใชเ้ฉพาะตวั  

น าเขา้มาเป็นตวัอยา่ง หรือน าเขา้มาเพ่ือใชใ้นยานพาหนะนั้นๆ         
ตามขอ้ 4.2 ของประกาศกระทรวงพาณิชยว์า่ดว้ยการน าสินคา้เขา้มา  
ในราชอาณาจกัร (ฉบบัท่ี 92) พ.ศ. 2535 มาบงัคบัใชก้บัการน าเขา้
ส่ิงประดิษฐฯ์ ในประกาศฉบบัน้ี

การน าเข้าไม้
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 การส่งออกไม้

1. ประกาศกระทรวงพาณชิย์ เร่ือง ก าหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้อง
    ขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร พ.ศ. 2555 

2. ระเบียบกระทรวงพาณชิย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไข
    การส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจกัร พ.ศ. 2549

การส่งออกไม้ 

ประกาศ/ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
ที่เกีย่วข้องกบัการส่งออกไม้ รวม 2 ฉบับ
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“ไม้และไม้แปรรูปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้” เป็นสินคา้ท่ีตอ้ง
ขออนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร
ยกเว้น หวาย ไมไ้ผ ่และไมร้วกทุกชนิด ปาลม์ รากไม ้เถาไม ้ 

ไมว้เีนียร์ พนัธ์ุไม ้ข้ีเล่ือยหรือเศษไมไ้ม่วา่จะเกาะหรือ ติดรวมกนั
เป็นท่อน กอ้น เพลเลต หรือลกัษณะท่ีคลา้ยกนัหรือไม่กต็าม และ
ไมท่ี้ไดจ้ดัท าเป็นของส าเร็จรูปซ่ึงไม่เหมาะท่ีจะน าไปแปรรูป 
เป็นอยา่งอ่ืน

การส่งออกไม้ 
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จะอนุญาตใหส่้งออกไมแ้ละไมแ้ปรรูป ในกรณีต่อไปน้ี 
(1) ไม้ยางพารา : อนุญาตใหส่้งออกโดยไม่จ ากดัปริมาณ
(2) ไม้สน : อนุญาตใหอ้อกตามปริมาณท่ีก าหนดในหนงัสือรับรองจาก  

กรมป่าไมห้รือผูซ่ึ้งกรมป่าไมม้อบหมายวา่เป็นไมท่ี้อยูใ่นหลกัเกณฑ์
กรณี ดงัต่อไปน้ี
1) ไมส้นท่ีตดัออกจากป่าในบริเวณท่ีหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจจ าเป็นตอ้งใช้

พ้ืนท่ีป่าในบริเวณนั้นเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานนั้นๆ
2) ไมส้นท่ีตดัออกจากการตดัสางขยายระยะจากสวนป่าของกรมป่าไม้
3) ไมส้นประดิพทัธ์ท่ีตอ้งตดัจากสวนไมส้นประดิพทัธ์ท่ีปลกูในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ

การส่งออกไม้ 



LOGO

สาระส าคญั

(3) ไม้ทีท่ าออกจากสวนป่า : อนุญาตใหส่้งออกตามปริมาณท่ี
ก าหนดในหนงัสือรับรองจากกรมป่าไมห้รือผูซ่ึ้งกรมป่าไม้
มอบหมาย
ส าหรับ ไม้สักสวนป่า อนุญาตใหอ้งคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้

เป็นผูส่้งออก

การส่งออกไม้ 
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การส่งออกถ่านไม้

1. ประกาศกระทรวงพาณชิย์เร่ือง การส่งถ่านไม้ออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2549

2. ระเบียบกระทรวงพาณชิย์ว่าด้วยเอกสารหรือหลกัฐาน 
ประกอบการอนุญาตส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร          
พ.ศ. 2549

ประกาศ/ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
ที่เกีย่วข้องกบัการส่งออกถ่านไม้ รวม 2 ฉบับ

การส่งออกถ่านไม้ 
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การขออนุญาตส่งออกถ่านไม ้ใหย้ืน่ค  าร้องขอรับใบอนุญาตส่งออก 

พร้อมแนบหลกัฐานต่อไปน้ี
1. ส าเนาบญัชีราคาสินคา้ หรือใบเสนอราคาสินคา้ล่วงหนา้ 
2. เอกสารหรือหลกัฐานอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี

(1) ใบเบิกทางน าไมห้รือของป่าเคล่ือนท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม้
(2) หนงัสือรับรองถ่านไมจ้ากการเผาไมท่ี้ปลกูข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือ
      สิทธิครอบครอง (นอกจากไมส้ักและไมย้าง) จากกรมป่าไมห้รือผูซ่ึ้ง
      กรมป่าไมม้อบหมาย
(3) เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีทางราชการก าหนดใหใ้ชใ้นการควบคุมการ
     น าถ่านไมเ้คล่ือนท่ี

การส่งออกถ่านไม้ 
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www.dft.go.th     
สายด่วน 1385

ส านักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
โทรศัพท์ 02 547 5120
โทรสาร 02 547 4802


