
ประกาศกระทรวงพาณิชย 
เรื่อง   การนําไมและไมแปรรูปรวมท้ังสิ่งประดิษฐ  เครื่องใช  หรือสิ่งอื่นใดท่ีทําดวยไม 

เขามาในราชอาณาจักร  ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก  และจังหวัดกาญจนบุรี 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง  หามนําไมสัก  และไมหวงหาม

ประเภท  ก.  ตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม  พ.ศ.  ๒๕๓๐  รวมถึงสิ่งประดิษฐ  

เครื่องใช  หรือสิ่งอื่นใดท่ีทําดวยไมดังกลาวเขามาในราชอาณาจักรตามแนวชายแดนจังหวัดตาก 

และจังหวัดกาญจนบุรี  เปนการชั่วคราว  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ใหเปนไป

ดวยความเหมาะสมสอดคลองกับนโยบาย  โดยผอนปรนใหสามารถนําเขาสิ่งประดิษฐจากไม  จําพวก

เฟอรนิเจอร  ไมแกะสลัก  และประดิษฐกรรมจากไม    ตามแนวชายแดนจังหวัดตากและจังหวัด

กาญจนบุรีได  โดยไมตองมีใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคาหรือหลักฐานการอนุญาตใหสงออกของประเทศ 

ท่ีสงออกแสดงตอกรมศุลกากร  ประกอบการทําพิธีการนําเขามาในราชอาณาจักร  ตามประกาศ

กระทรวงพาณิชยวาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร  (  ฉบับท่ี  ๙๒  )  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ลงวันท่ี  

๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ท้ังน้ี  เพ่ือเปนการสรางงาน  สรางอาชีพ  สรางรายไดใหแกราษฎรและ

ผูประกอบการคารายยอยของไทยและสหภาพพมา  ปองกันปญหาแรงงานผิดกฎหมายและยาเสพติด 

ท่ีอาจเกิดขึ้น  และเพ่ือผอนคลายความตึงเครียดทางการคาชายแดนและความสัมพันธระหวางไทยกับ

สหภาพพมา  สําหรับไมซุงทอนและไมแปรรูปยังคงหามนําเขาเพ่ือประโยชนในการแกไขปญหาการคาไม

และสิ่งประดิษฐท่ีทําดวยไม  และเพ่ือเปนการสนับสนุนนโยบายการปองกันการลักลอบตัดไมทําลายปา

บริเวณชายแดนไทยกับสหภาพพมา  ไวตามเดิมตอไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  (๑)  และวรรคสอง  และมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติ

การสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา  พ.ศ.  ๒๕๒๒    อันเปนพระราชบัญญัติ

ท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ

มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให



 ๒ 

กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยอนุมัติของ

คณะรัฐมนตรีออกประกาศไว  ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา  “ประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง  การนําไมและไมแปรรูป  รวมท้ัง

สิ่งประดิษฐ  เครื่องใช  หรือสิ่งอื่นใดท่ีทําดวยไมเขามาในราชอาณาจักร  ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก

และจังหวัดกาญจนบุรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย  เรื่อง  หามนําไมสัก  และไมหวงหามประเภท  ก.  

ตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม  พ.ศ.  ๒๕๓๐  รวมถึงสิ่งประดิษฐ  เครื่องใช  หรือสิ่งอื่นใด 

ท่ีทําดวยไมดังกลาวเขามาในราชอาณาจักรตามแนวชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรีเปนการชั่วคราว  

พ.ศ.  ๒๕๔๘    ลงวันท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

ขอ ๔ ใหไมซุงทอนและไมแปรรูป  ประเภทไมสัก  ไมยาง  และไมท่ีมีชนิดตรงกับไมหวงหาม  

ตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม  พ.ศ.  ๒๕๓๐  เปนสินคาท่ีตองหามในการนําเขามา

ในราชอาณาจักรตามแนวชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี 

ขอ ๕ ใหสิ่งประดิษฐ  เครื่องใช  หรือสิ่งอื่นใดท่ีทําดวยไมประเภท  ไมสัก  ไมยาง  และไมท่ี

มีชนิดตรงกับไมหวงหาม  ตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ท่ีนําเขามา

ในราชอาณาจักรทางดานพรมแดนบานเจดียสามองค  อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  และจุดนําเขา-

สงออก  ในเขตอําเภอแมสอด  และอําเภอแมระมาด  จังหวัดตาก  ตามท่ีผูวาราชการจังหวัดตากประกาศ

กําหนดตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  ซึ่งนําเขาโดยผูท่ีไดจดทะเบียนพาณิชย

ไวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  และจดทะเบียนขออนุญาตต้ังโรงคาสิ่งประดิษฐไวกับ

กรมปาไม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ไดรับการยกเวนไมตองมีใบรับรองถิ่นกําเนิด

สินคาหรือหลักฐานการอนุญาตใหสงออกของประเทศท่ีสงออก  แสดงตอกรมศุลกากรประกอบการทําพิธี 

การนําเขามาในราชอาณาจักร  ตามประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร  

(ฉบับท่ี  ๙๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ลงวันท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๓๕   

ท้ังน้ี  สิ่งประดิษฐประเภท  ไมคิ้วบัว  ไมวงกบ  ไมประสาน  ไมปารเกต  และไมโมเสด  ท่ีไดรับ

การยกเวนตามวรรคหน่ึง  จะตองมีคุณสมบัติและลักษณะ  ดังตอไปน้ี 



 ๓ 

(๑) ไมคิ้วบัว  กําหนดใหมีขนาดความกวางไมเกิน  ๔  น้ิว  ๒  หุน  ความหนาไมเกิน  ๑  น้ิว  

ความยาวไมจํากัด  มีการไสตกแตงเรียบรอยและลบมุมตกแตงใหรอยลึกลงไปเปนรองอยางนอย  ๒  แนว  

มีรองมองเห็นไดอยางชัดเจน  ใหถือเปนสิ่งประดิษฐฯ  หากไมมีขนาดความกวาง  ความหนา  เกินกวา

ขนาดท่ีกําหนด  ไมวาจะมีขนาดยาวเทาใด  และมีลักษณะแตกตางจากน้ี  ใหถือเปนไมแปรรูป 

(๒) ไมวงกบ  ใชไมแตละชิ้นมีขนาดความกวางไมเกิน  ๑๐๐  มม.  (๔  น้ิว)  ความหนาไมเกิน  

๕๐  มม.  (๒  น้ิว)  ความยาวของไมสวนต้ังไมเกิน  ๒.๕๐  ม.  ชองกวางของกรอบไมเกิน  ๒.๕๐  ม.  

หรือมีลักษณะสั่งทําในลักษณะพิเศษ  มุมกรอบมีการบากเซาะรองเขามุมไดสนิทเรียบรอย  สามารถ

ประกอบเขากันเปนชุด  ๆ  ไดพอดี  จะถอดออกเปนชิ้น  หรือประกอบเปนกรอบ  เสร็จแลวก็ใชได   

ใหถือเปนสิ่งประดิษฐฯ  หากมีลักษณะตางไปจากน้ี  ใหถือเปนไมแปรรูป 

(๓) ไมประสาน  เปนไมแผนท่ีใชไมแตละชิ้นมีขนาดความกวางไมเกิน  ๑๐๐  มม.  (๔  น้ิว)  

ความหนาไมเกิน  ๓๗.๕  มม.  (๑  ๑/๒  น้ิว)  ความยาวไมจํากัด  มาอัดประสานดวยกาวหรือสารเคมี

สังเคราะห  โดยมีรอยทาตลอดแนวไมท่ีติดตอกัน  เพ่ือใหเปนแผนเดียวกันหรือชิ้นเดียวกัน  มีความมั่นคง

แข็งแรง  ไมหลุดหรือแยกหรือแกะ  หรือรื้อแยกออกจากกันไดโดยงาย  ใหถือเปนสิ่งประดิษฐสําเร็จรูป  

แตถาไมแตละชิ้นมีขนาดความกวาง  ความหนา  เกินกวาขนาดท่ีกําหนด  ไมวาจะมีขนาดความยาวเทาใด   

มาอัดหรือประสาน  ก็ใหถือเปนไมแปรรูปท้ังสิ้น 

(๔) ไมปารเกต  ไมปูพ้ืนรางลิ้นรอบตัวท่ีมีขนาดความกวางไมเกิน  ๑๐๐  มม.  (๔  น้ิว)   

ความหนาไมเกิน  ๒๕  มม.  (๑  น้ิว)  ความยาวไมเกิน  ๔๕๐  มม.  (๑๘  น้ิว)  ใหถือเปนสิ่งประดิษฐฯ  

แตถาไมมีขนาดความกวาง  ความหนา  เกินกวาขนาดท่ีกําหนด  ใหถือเปนไมแปรรูป 

(๕) ไมโมเสด  คือ  ไมชิ้นเล็ก  ๆ  ท่ีผานกระบวนการอบ  ไส  ซอย  แลวนํามาจัดเรียงทากาว 

แลวอัดเปนแผน  ขนาดกวาง  ๓๐  ซม.  ยาว  ๓๐  ซม.  หรือนํามาจัดเรียงแลวใชกระดาษหรือผาทากาวยึดไม

ใหเปนแผนมีขนาดความกวาง  ความหนา  ความยาว  ตามขนาดท่ีกลาวขางตนเปนมาตรฐานสากลท่ัวไป  

ไมดังกลาวไดผานกรรมวิธีมามากพอสมควร  จนไมสามารถท่ีจะนําไปใชประโยชนอยางอื่นได  หรือ

หากจะนําไปใชประโยชนอยางอื่นก็ทําได  แตไมคุมคา  ก็ใหถือวาไมท่ีนํามาประกอบเปนแผนโมเสดน้ัน  

เปนสิ่งประดิษฐ 

ขอ ๖ หามมิใหนําขอยกเวนสําหรับกรณีท่ีนําติดตัวเขามาเพ่ือใชเฉพาะตัว  กรณีท่ีนําเขามา

เพ่ือเปนตัวอยาง  หรือกรณีท่ีนําเขามาเพ่ือใชในยานพาหนะน้ัน  ๆ   ตามขอ  ๔.๒  ของประกาศกระทรวงพาณิชย



 ๔ 

วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร  (ฉบับท่ี  ๙๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาใชบังคับแกการนําเขา

สิ่งประดิษฐ  เครื่องใชหรือสิ่งอื่นใดท่ีทําดวยไม  ประเภทไมสัก  ไมยาง  และไมท่ีมีชนิดตรงกับไมหวงหาม  

ตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ท่ีนําเขามาในราชอาณาจักรทางดาน

และจุดนําเขา-สงออกตามขอ  ๕ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

สมคิด  จาตุศรีพิทักษ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
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