
การอนญุาตดา้นอตุสาหกรรมไม้

โดย นางสาวรตันา สอาดนกั นกัวิชาการป่าไมช้ านาญการ

สว่นอนญุาตอตุสาหกรรมไม ้ส านกัการอนญุาต กรมป่าไม้



การแปรรปูไมช้ัว่คราว การตัง้โรงงานแปรรปูไม้ การตัง้โรงคา้ไมแ้ปรรปูไม้ การตัง้โรงคา้สิ่งประดิษฐฯ์

โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชเ้ครือ่งจกัร โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชแ้รงคน

โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใช้

เครือ่งจกัร (โรงเลื่อยจกัร)

โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชแ้รงคน             

(โรงเลื่อยมือ)

โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชแ้รงคน             

เพ่ือประดิษฐกรรม

โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชเ้ครือ่งจกัร             

ลกัษณะอตุสาหกรรมต่อเน่ือง

โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชเ้ครือ่งจกัร                      

เพ่ือท าการแปรรปูไมย้างพารา+13ชนิด

โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใช้

เครือ่งจกัรเพ่ือประดิษฐกรรม

การอนญุาตประกอบกิจการดา้นอตุสาหกรรมไม้



ความหมายของโรงงาน

- พระราชบญัญติัป่าไม ้พ.ศ.2484 โรงงานแปรรปูไม ้: 

โรงงานหรอืสถานท่ีใดซ่ึงจดัข้ึนไวเ้ป็นท่ีท าการแปรรปูไม ้   

รวมถึงบรเิวณโรงงานหรอืสถานท่ีนัน้ๆดว้ย 

- พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535 การเป็นโรงงาน : 

อาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ ท่ีมีการใชเ้ครือ่งจกัรตัง้แต่ 5 แรงมา้ 

หรอืคนงานเกนิ 7 คน และจดัอย ูใ่นประเภทชนิดตามบญัชี

ทา้ยกฎกระทรวง พ.ศ.2535



มติคณะรฐัมนตรี ประเด็น

วนัท่ี 19 เม.ย. 2503 หา้มมิใหอ้นญุาตใหบ้คุคลใดจดัตัง้โรงเลื่อยเพ่ิมข้ึนอีก

วนัท่ี 24 ม.ค. 2532  เห็นชอบดว้ยในหลกัการใหก้ระทรวงอตุสาหกรรมและ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์รว่มกนัพิจารณาอนญุาต  

ใหต้ัง้โรงงานแปรรปูไมย้างพาราไปได้

วนัท่ี 25 ม.ค. 2537  คณะรฐัมนตรไีดอ้นมุติั ตามมติคณะกรรมการรฐัมนตรี

เศรษฐกิจ ในการตัง้โรงงานแปรรปูไม้ (โรงเลื่อย) เพ่ือผลิต

ไมแ้ปรรปูหรอืช้ินไมส้บัจากไมท่ี้ปลกูข้ึนโดยเฉพาะ คือ                  

ยคูาลิปตสั สะเดาเทียม สนทะเล สนปฎพิทัธ ์กระถินเทพา 

กระถินยกัษ ์กระถินณรงค ์มะพรา้ว มะขาม มะไฟบา้น  

มะปรางบา้น จามจรุ ีและไมต้าล

มติคณะรฐัมนตรท่ีีเกี่ยวขอ้งกบัการตัง้โรงงานแปรรปูไม้



ใบอนญุาตตัง้โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชเ้ครื่องจกัร



ใบอนญุาตตัง้โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชเ้ครื่องจกัร



ใบอนญุาตตัง้โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชเ้ครื่องจกัร



ใบอนญุาตตัง้โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชเ้ครื่องจกัร



ใบอนญุาตตัง้โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชแ้รงคน



ใบอนญุาตตัง้โรงคา้ไมแ้ปรรปู



ใบอนญุาตคา้หรอืมีไวใ้นครอบครองเพ่ือการคา้ 

ซ่ึงสิ่งประดิษฐ ์เครือ่งใช ้หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีท าดว้ยไมห้วงหา้ม



ใบอนญุาตท าการแปรรปูไมเ้พ่ือการคา้



ใบอนญุาตท าการแปรรปูไมมิ้ใช่เพ่ือการคา้



สมดุบญัชีส าหรบัจดัท าบญัชีไม/้สิ่งประดิษฐฯ์



ตวัอยา่งหลกัฐานการไดม้าของไม้



ตวัอยา่งหลกัฐานการไดม้าของไม/้สิ่งประดิษฐฯ์



(1) ผ ูร้บัอนญุาตตัง้โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชเ้ครือ่งจกัร (โรงเลื่อยจกัร)

(2) ผ ูร้บัอนญุาตตัง้โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชแ้รงคน (โรงเลื่อยมือ)

(3) ผ ูร้บัอนญุาตตัง้โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชเ้ครือ่งจกัรเพ่ือประดิษฐกรรม

(4) ผ ูร้บัอนญุาตตัง้โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชแ้รงคนเพ่ือประดิษฐกรรม

* (3) (4) เป็นโรงงานประเภทผลิตผลิตภณัฑก์ึ่งส าเรจ็รปู เช่น ไส ซอย 

เซาะรอ่งรางลิ้น

(5) ผ ูร้บัอนญุาตตัง้โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชเ้ครือ่งจกัรลกัษณะ

อตุสาหกรรมต่อเน่ือง

(6) ผ ูร้บัอนญุาตท าการแปรรปูไมช้ัว่คราวเพ่ือการคา้โดยใชเ้ครือ่งจกัร

 (7) ผ ูร้บัอนญุาตท าการแปรรปูไมช้ัว่คราวเพ่ือการคา้โดยใชแ้รงคน

(8) ผ ูร้บัอนญุาตตัง้โรงคา้ไมแ้ปรรปู

ผ ูร้บัอนญุาตท่ีตอ้งออกหนงัสือก ากบัไมแ้ปรรปู มีดงัน้ี



ประเภทของหนงัสือก ากบั   1.หนงัสือก ากบัไมแ้ปรรปู (มี 3 ตอน สีขาว)



ตวัอยา่งหนงัสือก ากบัไมแ้ปรรปู



ผ ูร้บัอนญุาตคา้หรอืมีไวใ้นครอบครองเพ่ือการคา้ซ่ึงสิ่งประดิษฐ ์

เครือ่งใช ้หรอืส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีท าดว้ยไมห้วงหา้ม

ผ ูร้บัอนญุาตท่ีตอ้งออกหนงัสือก ากบัสิ่งประดิษฐ ์

เครื่องใช ้หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีท าดว้ยไมห้วงหา้ม



2. หนงัสือก ากบัส่ิงประดิษฐ ์เครือ่งใช ้หรอืส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีท าดว้ยไมห้วงหา้ม (มี 3 ตอน สีขาว)



ตวัอยา่งหนงัสือก ากบัสิ่งประดิษฐฯ์



ตวัอยา่งหนงัสือก ากบัสิ่งประดิษฐฯ์



ผ ูร้บัอนญุาตท่ีตอ้งออกหนงัสือก ากบัไมย้างพารา

ผ ูร้บัอนญุาตตัง้โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชเ้ครือ่งจกัรเพ่ือท าการ

แปรรปูไมย้างพาราหรอืโรงคา้ไมแ้ปรรปูจากไมท่ี้ปลกูข้ึน 13 ชนิด

ไดแ้ก ่ไมย้คูาลิปตสั ไมส้ะเดาเทียม ไมส้นทะเล ไมส้นปฏิพทัธ์ิ                  

ไมก้ระถินณรงค ์ไมก้ระถินเทพา ไมก้ระถินยกัษ ์ไมม้ะพรา้ว                     

ไมม้ะขาม ไมม้ะไฟบา้น ไมม้ะปรางบา้น ไมจ้ามจรุ ีและไมต้าล



3. หนงัสือก ากบัไมย้างพาราแปรรปู (มี 2 ตอน สีเหลือง)



การก าหนดขนาดสิ่งประดิษฐฯ์

ชนิด/ขนาด ความกวา้ง ความหนา ความยาว

ไมป้ระสาน ไมเ่กิน 100 มม. 

(4 น้ิว) 

ไมเ่กิน 37.5 มม. 

(1 ½ น้ิว) 

ไมจ่ ากดั 

ไมป้ารเ์ก ้ ไมป้พ้ืูน

รางลิ้นรอบตวั 

ไมเ่กิน 100 มม.  

(4 น้ิว) 

ไมเ่กิน 22 มม.  

(7/8 น้ิว) 

ไมเ่กิน 450 มม.  

(18 น้ิว) 

ไมโ้มเสค ผา่นกระบวนการ อบ ไส ซอย แลว้น ามาจดัเรยีงทากาว แลว้อดัเป็นแผน่

ขนาดความกวา้ง 30 ซม. ความยาว 30 ซม. (30 x 30 ซม.) 

ผา่นกระบวนการ อบ ไส ซอย น ามาจดัเรยีงแลว้ใชก้ระดาษ  หรอืผา้ทากาว

ยึดไมใ้หเ้ป็นแผน่มีขนาดความกวา้ง ความหนา ความยาว ตามมาตรฐาน 

สากลทัว่ไป ซ่ึงไดผ้า่นกรรมวิธีมามากพอสมควร จนไม่สามารถท่ีจะน าไปใช้

ประโยชนอ์ยา่งอ่ืนได ้หรอืหากจะน าไปใชท้ าประโยชนอ์ยา่งอ่ืนก็ท าได ้              

แต่ไม่ค ุม้ค่า

หนงัสอืกรมป่าไม ้ท่ี กษ 0704(2)/ว 31273 ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2528  

เรือ่ง ก าหนดขนาดไมป้ระสาน ไมป้ารเ์ก ้ไมป้พ้ืูนรางลิ้นรอบตวั และไมโ้มเสค เป็นสิ่งประดิษฐฯ์



รายละเอียดของกิจการดา้นอตุสาหกรรมไม้

กิจการ วตัถดิุบ ผลผลิต เอกสารควบคมุออก

จากสถานท่ี

ประกอบการ

อายขุองหนงัสือ

ก ากบั

การแปรรปูไมช้ัว่คราว ไมท่้อน/ไมแ้ปรรปู ไมแ้ปรรปู หนงัสือก ากบัไมแ้ปรรปู ไมเ่กิน 24 ชม. 

โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชเ้ครือ่งจกัร 

(โรงเล่ือยจกัร) 

ไมท่้อน/ไมแ้ปรรปู ไมแ้ปรรปู หนงัสือก ากบัไมแ้ปรรปู ไมเ่กิน 24 ชม.  

โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชเ้ครือ่งจกัร

แปรรปูไมย้างพารา+13ชนิด 

ไมท่้อน/ไมแ้ปรรปู -ไมแ้ปรรปู                   

-ช้ินไมส้บั

หนงัสือก ากบัไม้

ยางพาราแปรรปู

ไม่เกิน 7 วนั

โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชเ้ครือ่งจกัร

ลกัษณะอตุสาหกรรมต่อเน่ือง 

ไมท่้อน/ไมแ้ปรรปู -ไมแ้ปรรปู          

-ผลิตภณัฑ์

-หนงัสือก ากบัไมแ้ปรรปู -ไมเ่กิน 24 ชม.            

โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชเ้ครือ่งจกัร 

เพ่ือประดิษฐกรรม 

ไมท่้อน/ไมแ้ปรรปู

ตามใบอนญุาต

ผลิตภณัฑ์ - -



รายละเอียดของกิจการดา้นอตุสาหกรรมไม้

กิจการ วตัถดิุบ ผลผลิต เอกสารควบคมุออก

จากสถานท่ี

ประกอบการ

อายขุองหนงัสือ

ก ากบั

โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชแ้รงคน  

(โรงเล่ือยมือ)

ไมท่้อน/ไมแ้ปรรปู

จากสวนป่าหรอืไม้

ท่ีปลกูข้ึนทกุชนิด

ไมแ้ปรรปู หนงัสือก ากบัไมแ้ปรรปู ไมเ่กิน 24 ชม.  

โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชแ้รงคน             

เพ่ือประดิษฐกรรม 

ไมท่้อน/ไมแ้ปรรปู

ตามใบอนญุาต

ผลิตภณัฑ์ - -

โรงคา้ไมแ้ปรรปู ไมแ้ปรรปู - -หนงัสือก ากบัไมแ้ปรรปู

-หนงัสือก ากบัไม้

ยางพาราแปรรปู

-ไมเ่กิน 24 ชม.

-ไมเ่กิน 7 วนั

คา้หรอืมีไวใ้นครอบครอง                      

เพ่ือการคา้ ซ่ึงส่ิงประดิษฐ ์ฯ

ผลิตภณัฑไ์ม้ - หนงัสือก ากบั

ส่ิงประดิษฐฯ์

ไมเ่กิน 2 วนั



ดาวโหลดเอกสารเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.forest.go.th ในหนา้สว่นอนญุาตอตุสาหกรรมไม้

http://www.forest.go.th/


     ติดต่อสอบถามไดท่ี้

นางสาวรตันา สอาดนกั

นกัวิชาการป่าไมช้ านาญการ

สว่นอนญุาตอตุสาหกรรมไม ้

ส านกัการอนญุาต กรมป่าไม้

rattan61@hotmail.com

0 2579 4852


