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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

วาดวยการนําไมหรือของปาเคล่ือนท่ี 
--------------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ และมาตรา ๗๕ แหงพระราช 
บัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติปาไม 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๑๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ วาดวยการนําไมหรือของปา 
เคล่ือนท่ี 
  ขอ ๒  ผูใดประสงคจะขอใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคล่ือนท่ีใหย่ืน 
คําขอตามแบบทายกฎกระทรวงนี้ตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่พรอมดวยเอกสาร 
หลักฐานดังตอไปนี้ 
  (๑) บัญชีรายการไมหรือของปา 
  (๒) เอกสารหลักฐานแสดงการไดมาซ่ึงไมหรือของปา ดังตอไปนี ้
  (ก) ถาเปนไมหรือของปาที่ผูรับอนุญาตทําไมตองเสียคาภาคหลวง 
ตองมีใบเสร็จรับเงินคาภาคหลวง หรือเอกสารแสดงวาไดรับอนุญาตใหผัดผอนการ 
ชําระคาภาคหลวง 
  ถาเปนไมที่ผูรับอนุญาตทําไมไดรับการยกเวนคาภาคหลวงตองมีใบ 
อนุญาตทําไมโดยไดรับการยกเวนคาภาคหลวง 
  (ข) ถาเปนไมที่ทําไดโดยไมตองรับอนุญาต ตองมีใบเสร็จรับเงินคา 
ธรรมเนียมการนําไมเขาเขตดานปาไม เวนแตนําไปเพ่ือใชสอยสวนตัวภายในเขตทองท่ี 
จังหวัดท่ีทําไมน้ัน 
  (ค) ถาเปนไมหรือของปาที่นําเขามาในราชอาณาจักร ตองมีใบเสร็จ 
รับเงินอากรขาเขาของกรมศุลกากร  ใบขนสินคาขาเขาและแบบแสดงรายการการคา 
และสําเนาหรือภาพถายเอกสารที่แสดงวาเปนไมหรือของปาที่นํามาจากตางประเทศซึ่ง 
ผานพิธีการทางศุลกากรแลวหรือหลักฐานที่แสดงวาเปนไมหรือของปาดังกลาว 
  (ง) ถาเปนไมหรือของปาที่รับซื้อจากทางราชการปาไมตองมีใบเสร็จ 
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รับเงินคาขายไมหรือของปา แลวแตกรณี 
  (จ) ถาเปนไมหรือของปาที่ไดออกใบเบิกทางหรือหนังสือกํากับไม 
แปรรูปมาแลว จะแสดงใบเบิกทางหรือหนังสือกํากับไมแปรรูปดังกลาวแทนเอกสาร 
หลักฐานตาม (ก) (ข) (ค) หรอื (ง) ก็ได 
  (ฉ) เอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการไดมาซ่ึงไมหรือของปาตามท่ี 
อธิบดีกรมปาไมกําหนด 
  ขอ ๓  เมื่อไดรับคําขอใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่แลวให 
พนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ตรวจสอบไมหรือของปาตามที่ระบุไวในคําขอใบเบิกทาง 
และเอกสารหลักฐานแสดงการไดมาซ่ึงไมหรือของปาดังกลาว เม่ือเห็นวาถูกตองแลว 
ใหประทับตราประจําตัวพนักงานเจาหนาที่รับรองการตรวจสอบไมหรือของปานั้นทุก 
ทอน ทุกช้ิน หากไมสามารถประทับตราไดเพราะเหตุใด ก็ใหพนักงานเจาหนาท่ีหมาย 
เหตุไวในบัญชีรายการไมหรือของปา แลวจึงออกใบเบิกทางตามแบบทายกฎกระทรวงนี้ 
  การตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงการไดมาซึ่งไมหรือของปาตาม 
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมปาไมกําหนด 
  ใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดอายุใบเบิกทางตามความจําเปนพอที่จะ 
นําไมหรือของปาเคล่ือนท่ีไปถึงสถานท่ีปลายทางได แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวัน 
ที่ออกใบเบิกทางและในการระบุวันสิ้นอายุใบเบิกทางไวในใบเบิกทาง ใหมีตัวอักษร 
กํากับตัวเลขไวดวย 
  ขอ ๔  ในการออกใบเบิกทาง ใหพนักงานเจาหนาท่ีบันทึกขอความดัง 
ตอไปนี้ลงในเอกสารหลักฐานที่นํามาแสดงตามขอ ๒ (๒) พรอมกับลงลายมือช่ือผูทํา 
บันทึก 
  (๑) ขอความวา ไดออกใบเบิกทางแลวตามใบเบิกทางเลมท่ี เลขท่ี 
และวัน เดือน ป ที่ออกใบเบิกทาง 
  (๒) จํานวนไมหรือของปาที่ไดออกใบเบิกทาง และจํานวนคงเหลือ 
หลังจากออกใบเบิกทางแลว 
  เมื่อไดออกใบเบิกทางครบจํานวนไมหรือของปาตามเอกสารหลักฐาน 
ท่ีนํามาแสดงแลว ใหขีดฆาดานหนาเอกสารหลักฐานฉบับนั้นพรอมทั้งลงลายมือชื่อผู 
ขีดฆา และวัน เดือน ป กํากับไวดวย 
  ขอ ๕  ผูใดนําไมหรือของปาเคลื่อนที่เขาเขตดานปาไมใด ตองแจงตอ 
พนักงานเจาหนาท่ีประจําดานปาไมนั้น โดยแสดงใบเบิกทางกํากับไมหรือของปา หรอื 
หนังสือกํากับไมแปรรูปที่นํามานั้น แลวแตกรณี ภายในกําหนดหาวันนับแตวันที่เขา 
เขตดานปาไม เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบและอนุญาตเปนหนังสือใหผานดาน 
ปาไมไดแลว จึงใหนําไมหรือของปานั้นไปได 
  การแจงและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบทายกฎ 
กระทรวงนี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๖  ใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคล่ือนท่ีท่ีไดออกใหแลวตามกฎ 
กระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาไม พุทธ 
ศักราช ๒๔๘๔ วาดวยการนําไมหรือของปาเคลื่อนที่กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
ใชคงใชไดตอไปจนกวาใบเบิกทางนั้นจะสิ้นอายุ 
  
     ใหไว ณ วันที ่๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
             ณรงค วงศวรรณ 
                      รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
+---------------------------------------------------------------
---------------------------+ 
หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและการอนุญาตใหมีใบเบิกทางนําไมหรือของปา 
เคล่ือนท่ี ซึ่งกําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ วาดวยการนําไมหรือของปาเคล่ือนท่ียังไม 
เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน เปนเหตุใหมีการลักลอบนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ 
อยูเสมอ นอกจากนั้น กฎกระทรวงดังกลาวมิไดกําหนดแบบคําขอแจงการนําไมหรือ 
ของปาเคลื่อนที่เขาเขตดานปาไม และแบบหนังสืออนุญาตใหนําไมหรือของปาเคลื่อน 
ที่ผานดานปาไมไว สมควรปรับปรุง หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนําไม 
หรือของปาเคล่ือนท่ีเสียใหมใหเหมาะสมย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก๒๕๒๘/๑๒๕/๑พ/๑๒กันยายน๒๕๒๘] 
 
 


