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สินคาไมและผลิตภัณฑไมของไทยท่ีมีมาตรการนําเขา-สงออก  

 

1. ไมและไมแปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ เครื่องใชหรือสิ่งอ่ืนใดที่ทาํดวยไมตามแนวชายแดน
จังหวัดที่ติดกับเมียนมารและกัมพูชา 
 

พิกัดศลุกากร
และรหสัสถิติ 

ควบคุมโดย เหตุผล หนวยงานที ่
รับผิดชอบ  

ผูมีอํานาจ 
อนุญาต 

ตามชนิด 
ประเภท 
สินคา  

- ประกาศกระทรวง 
พาณิชยวาดวยการนํา 
สินคาเขามาในราช 
อาณาจักร (ฉบับที่ 92) 
พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2535 
- ระเบียบกระทรวง 
พาณิชยวาดวยการ 
กําหนดดานศลุกากร 
นําไมเขามาในราช 
อาณาจักร (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 14 
กรกฎาคม 2548 

เพ่ือปองกันการลักลอบ 
ตัดไมในประเทศไทย 
แลวแอบอางวาเปน 
ไมที่นําเขาจาก 
ตางประเทศ และให 
ความรวมมอืกบั 
ประเทศเพ่ือนบาน 
ในการปองกันการ 
ลักลอบตัดไมตาม 
แนวชายแดน 

กรมการคา 
ตางประเทศ 
(กองบริหาร 
การคาสินคา 
ทั่วไป) 

อธิบดี 
กรมการคา 
ตางประเทศ  

 

ขอบเขตในการควบคุม 
ไมและไมแปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ เคร่ืองใช หรือสิ่งอ่ืนใดที่ทําดวยไมที่นําเขามาทางดาน

ศุลกากรบริเวณชายแดนจังหวัดที่มีอาณาเขตติดตอกับเมียนมารและและกัมพูชา (ยกเวนสินคาที่สงมาจาก
ประเทศที่มิไดมีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทย และที่นําติดตัวเขามาเพ่ือใชเฉพาะตัว หรือนําเขามาเพ่ือเปน
ตัวอยาง หรือนําเขามาเพ่ือใชในยานพาหนะเทาที่จําเปน) ทั้งน้ี จะตองไมขัดหรือแยงกับการนําเขาไมและไมแปรรูป
ทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐฯ ที่ควบคุมดวยประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การนําไมและไมแปรรูป รวมทั้ง
สิ่งประดิษฐเครื่องใช หรือสิ่งอ่ืนใดที่ทําดวยไม เขามาในราชอาณาจักรตามแนวชายแดนจังหวัดตากและจังหวัด
กาญจนบุรี พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 สิ่งประดิษฐที่ทําดวยไม ตามแนวชายแดนจังหวัดตากและ
จังหวัดกาญจนบุรี  

 

ระเบียบและหลักเกณฑการนําเขา 
ไมและไมแปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ เครื่องใชหรือสิ่งอ่ืนใดที่ทําดวยไมที่นําเขาทางดานศุลกากร

บริเวณชายแดนในเขตจังหวัด เชียงใหม เชียงราย ตาก แมฮองสอน กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 
ชุมพร ระนอง อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย สุรินทร สระแกว จันทบุรี และตราด ตองมีใบรับรองถิ่นกําเนิด
สินคา (C/O) หรือมีหลักฐานการอนุญาต ใหสงออกของประเทศที่สงออก แสดงตอกรมศุลกากรประกอบการทํา
พิธีการนําเขา สําหรับการนําเขาไมซุงทางดานศุลกากรดังกลาวจะตองมีตราของประเทศผูผลิตประทับที่ไมน้ันดวย 
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2. สิ่งประดิษฐทีท่ําดวยไมตามแนวชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี 

 

พิกัดศลุกากร
และรหสัสถิติ 

ควบคุมโดย เหตุผล หนวยงานที ่
รับผิดชอบ  

ผูมีอํานาจ 
อนุญาต 

ตามชนิด 
ประเภท 
สินคา  

ประกาศกระทรวง 
พาณิชย เรื่อง การนําไม 
และไมแปรรูป รวมทั้ง 
สิ่งประดิษฐ เครื่องใช
หรือสิ่งอ่ืนใดทีท่ําดวยไม 
นําเขามาในราชอาณาจักร 
ตามแนวชายแดนจังหวัด
ตากและจังหวัด
กาญจนบุร ีพ.ศ. 2548 
ลงวันที ่29 พฤศจิกายน 
2548 

เพ่ือสรางงาน สราง 
อาชีพ สรางรายได 
ใหแกราษฎรและ 
ผูประกอบการคา 
รายยอยของไทย 
และเมียนมาร และ 
เพ่ือผอนคลายความ 
ตึงเครียดทางการคา 
ชายแดน และความ 
สัมพันธระหวางไทย 
กับเมียนมาร  

กรมการคา
ตางประเทศ 
(กองบริหาร 
การคาสินคา 
ทั่วไป)  

อธิบดี 
กรมการคา 
ตางประเทศ  

 
ขอบเขตในการควบคุม 
 

สิ่งประดิษฐ เคร่ืองใช และสิ่งอ่ืนใดที่ทําดวยไม ประเภทไมสัก ไมยาง และไมที่มีชนิดตรงกับไมหวงหาม 
ตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกากําหนดไมหวงหาม พ.ศ. 2530 ที่นําเขามาทางดานพรมแดนบานเจดียสามองค 
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจุดนําเขา - สงออกในเขตอําเภอแมสอด และอําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

 

ระเบียบและหลักเกณฑการนําขา 
ผูที่จดทะเบียนพาณิชยไวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาและจดทะเบียนขออนุญาตต้ังโรงคาสิ่งประดิษฐไว

กับกรมปาไม ไดรับการยกเวนไมตองมีใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคาหรือหลักฐานการอนุญาตใหสงออกของประเทศ
ที่สงออกมาแสดงตอกรมศุลกากรประกอบการทําพิธีการนําเขาสิ่งประดิษฐประเภท ไมค้ิวบัว ไมวงกบ  
ไมประสาน ไมปารเกต และไมโมเสด ที่ไดรับการยกเวนไมตองมีใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคาหรือหลักฐาน 
การอนุญาตใหสงออกของประเทศที่สงออก จะตองมีคุณสมบัติและลักษณะ ดังตอไปน้ี  

 

1) ไมคิ้วบัว กําหนดใหมีขนาดความกวางไมเกิน 4 น้ิว 2 หุน ความหนาไมเกิน 1 น้ิว ความยาวไมจํากัด  
มีการไสตกแตงเรียบรอยและลบมุมตกแตงใหรอยลึกลงไปเปนรองอยางนอย 2 แนว มีรองมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน ใหถือเปนสิ่งประดิษฐฯ หากไมมีขนาดความกวาง ความหนาเกินกวาขนาดที่กําหนด ไมวาจะมีขนาดยาว
เทาใด และมีลักษณะแตกตางจากน้ี ใหถือเปนไมแปรรูป 

 

2) ไมวงกบ ใชไมแตละช้ินมีขนาดความกวางไมเกิน 100 มม. (4 น้ิว) ความหนาไมเกิน 50 มม. (2 น้ิว) 
ความยาวของไมสวนต้ังไมเกิน 2.50 ม. ชองกวางของกรอบไมเกิน 2.50 ม. หรือมีลักษณะสั่งทําในลักษณะพิเศษ 
มุมกรอบมีการบากเซาะรองเขามุมไดสนิทเรียบรอย สามารถประกอบเขากันเปนชุดๆ ไดพอดี จะถอดออกเปนช้ิน 
หรือประกอบเปนกรอบ เสร็จแลวก็ใชไดใหถือเปนสิ่งประดิษฐฯ หากมีลักษณะตางไปจากน้ี ใหถือเปนไมแปรรูป 

 

3) ไมประสาน เปนไมแผนที่ใชไมแตละช้ินมีขนาดความกวางไมเกิน 100 มม. (4 น้ิว) ความหนาไมเกิน 
37.5 มม. (1 1/2 น้ิว) ความยาวไมจํากัด มาอัดประสานดวยกาวหรือสารเคมีสังเคราะห โดยมีรอยทาตลอดแนวไมที่
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ติดตอกัน เพ่ือใหเปนแผนเดียวกันหรือช้ินเดียวกันมีความมั่นคงแข็งแรง ไมหลุดหรือแยกหรือแกะ หรือรื้อแยก
ออกจากกันไดโดยงาย ใหถือเปนสิ่งประดิษฐสําเร็จรูป แตถาไมแตละช้ินมีขนาดความกวาง ความหนา เกินกวา
ขนาดที่กําหนดไมวาจะมีขนาดความยาวเทาใด มาอัดหรือประสาน ก็ใหถือเปนไมแปรรูปทั้งสิ้น 

 

4) ไมปารเกต ไมปูพ้ืนรางลิ้นรอบตัวที่มีขนาดความกวางไมเกิน 100 มม. (4 น้ิว) ความหนาไมเกิน 25 มม. 
(1 น้ิว) ความยาวไมเกิน 450 มม. (18 น้ิว) ใหถือเปนสิ่งประดิษฐฯแตถาไม มีขนาดความกวาง ความหนาเกิน
กวาขนาดที่กําหนด ใหถือเปนไมแปรรูป 

 

5) ไมโมเสด คือ ไมช้ินเล็กๆ ที่ผานกระบวนการอบ ไส ซอย แลวนํามาจัดเรียงทากาวแลวอัดเปนแผน 
ขนาดกวาง 30 ซม. ยาว 30 ซม. หรือนํามาจัดเรียงแลวใชกระดาษหรือผาทากาวยึดไมใหเปนแผน มีขนาด 
ความกวาง ความหนา ความยาว ตามขนาดที่กลาวขางตนเปนมาตรฐานสากลทั่วไป ไมดังกลาวไดผานกรรมวิธี
มามากพอสมควร จนไมสามารถที่จะนําไปใชประโยชนอยางอ่ืนได หรือหากจะนําไปใชประโยชนอยางอ่ืนก็ทําได 
แตไมคุมคา ก็ใหถือวาไมที่นํามาประกอบเปนแผนโมเสดน้ันเปนสิ่งประดิษฐฯ 

 

 

1. ไมและไมแปรรูป  
 

พิกัดศลุกากร
และรหสัสถิติ 

ควบคุมโดย เหตุผล หนวยงานที ่
รับผิดชอบ  

ผูมีอํานาจ 
อนุญาต 

ตามชนิด 
ประเภทสินคา  

- ประกาศกระทรวง 
พาณิชย เรื่อง กําหนด 
ใหไมเปนสนิคาที่ตองขอ 
อนุญาตในการสงออก 
ไปนอกราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 
11 เมษายน 2555 
- ระเบียบกระทรวง 
พาณิชยวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไข 
การสงไมและไมแปรรูป 
ออกไปนอกราช 
อาณาจักร พ.ศ. 2549 
ลงวันที ่17 มนีาคม 
2549  

เพ่ือความมั่นคง 
ทางเศรษฐกจิและ 
เพ่ือประโยชนของรัฐ 
ในการอนุรกัษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  

- กรมการคา
ตางประเทศ 
(กองบริหาร 
การคาสินคา 
ทั่วไป) และ 
สํานักบรกิาร 
การคาตางประเทศ) 
- กรมปาไม 

- อธิบดี 
กรมการคา 
ตางประเทศ  

 

ขอบเขตในการควบคุม 
“ไม” หมายความวา ไมและไมแปรรูปตามกฎหมายวาดวยปาไม แตไมหมายความรวมถึงหวาย ไมไผ

และไมรวกทุกชนิด ปาลม รากไม เถาไม ไมวีเนียร พันธุไม ขี้เลื่อยหรือเศษไม ไมวาจะเกาะหรือติดรวมกันเปน
ทอน กอน เพลเลต หรือลักษณะที่คลายกันหรือไมก็ตาม และไมที่ไดจัดทําเปนของสําเร็จรูปซึ่งไมเหมาะสมที่จะ
นําไปแปรรูปเปนอยางอ่ืน 
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ระเบียบและหลักเกณฑการสงออก 
ไมและไมแปรรูปตามกฎหมายวาดวยปาไม ตองขออนุญาตสงออก โดยจะอนุญาตใหสงออกเฉพาะ  

ไมยางพารา ไมสน ไมที่ทําออกจากสวนปา ดังน้ี 
1) ไมยางพารา อนุญาตใหสงออกโดยไมจํากัดปริมาณ 

- โดยย่ืนคํารองรองขอรับใบอนุญาตสงออก พรอมแสดงสําเนาบัญชีราคาสินคา หรือใบเสนอ
ราคาสินคาลวงหนา หรือหลักฐานทางการคาอ่ืนใดที่แสดงรายละเอียดการซื้อขายสินคาดังกลาว 

2) ไมสน อนุญาตใหสงออกตามปริมาณที่กําหนดในหนังสือรับรองจากกรมปาไม หรือผูซึ่งกรมปาไมมอบหมาย 
- โดยใหย่ืนคํารองขอรับใบอนุญาตสงออก พรอมแสดงสําเนาบัญชีราคาสินคาหรือใบเสนอ

ราคาสินคาลวงหนา หรือหลักฐานทางการคาอ่ืนใดที่แสดงรายละเอียดการซื้อขายสินคาดังกลาว และหนังสือ
รับรองจากกรมปาไม หรือผูซึ่งกรมปาไมมอบหมายวาเปนไมที่อยูในหลักเกณฑกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี 

(1) ไมสนที่ตัดออกจากปาในบริเวณที่หนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจจําเปนตองใชพ้ืนที่ปาใน
บริเวณน้ัน เพ่ือประโยชนของหนวยงานน้ันๆ 

(2) ไมสนที่ตัดออกจากการตัดสางขยายระยะจากสวนปาของกรมปาไม 
(3) ไมสนประดิพัทธที่ตัดจากสวนไมสนประดิพัทธที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธ์ิ 

3) ไมที่ทําออกจากสวนปา อนุญาตใหสงออกตามปริมาณที่กําหนดในหนังสือรับรองจากกรมปาไมหรือ 
ผูซึ่งกรมปาไมมอบหมาย  

- ใหย่ืนคํารองขอรับใบอนุญาตสงออก พรอมแสดงสําเนาบัญชีราคาสินคา หรือใบเสนอราคา
สินคาลวงหนา หรือหลักฐานทางการคาอ่ืนใดที่แสดงรายละเอียดการซื้อขายสินคาดังกลาว และหนังสือรับรอง
จากกรมปาไม หรือผูซึ่งกรมปาไมมอบหมาย วาเปนไมที่ทําออกจากสวนปาที่ปลูกขึ้นทั้งของรัฐและเอกชน 

- สําหรับไมสักสวนปา จะอนุญาตใหองคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) เปนผูสงออก 
 

2. ถานไม 
 

พิกัดศลุกากร
และรหสัสถิติ 

ควบคุมโดย เหตุผล หนวยงานที ่
รับผิดชอบ  

ผูมีอํานาจ 
อนุญาต 

44.02 
(เฉพาะถานไม) 

- ประกาศกระทรวง 
พาณิชย เรื่อง การสง 
ถานไมออกไปนอกราช 
อาณาจักร พ.ศ. 2549 
ลงวันที ่17 มนีาคม 
2549 
- ระเบียบกระทรวง 
พาณิชยวาดวยเอกสาร 
หรือหลักฐานประกอบ 
การขออนุญาตสง 
ถานไมออกไปนอกราช 
อาณาจักร พ.ศ. 2549 
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2549  

เพ่ือสงวนและรักษา 
ทรัพยากรปาไมให 
เหมาะสมกับ 
สถานการณปจจุบัน   

กรมการคา
ตางประเทศ 
(กองบริหาร 
การคาสินคา 
ทั่วไป สํานัก 
บริการการคา 
ตางประเทศ) 

- อธิบดีกรม 
การคา
ตางประเทศ 
- ผูอํานวยการ 
สํานักบรกิาร 
การคา 
ตางประเทศ 
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ขอบเขตในการควบคุม 
ถานไมทุกชนิด (ยกเวน ผงถาน ถานอัด และถานที่ไดจากวัสดุอ่ืนที่ไมใชไม) 
 

ระเบียบและหลักเกณฑการสงออก 
ตองขออนุญาตสงออก โดยใหย่ืนคํารองขอรับใบอนุญาตสงออกสินคา พรอมกับแนบเอกสารหรือ

หลักฐาน ดังตอไปน้ี 
 

1) สําเนาบัญชีราคาสินคา หรือใบเสนอราคาสินคาลวงหนา หรือหลักฐานทางการคาอ่ืนใดที่แสดง
รายละเอียดการซื้อขายสินคาดังกลาว 

2) เอกสารหรือหลักฐานอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี พรอมสําเนา 1 ชุด 
- ใบเบิกทางนําไมหรือของปาเคลื่อนที่ตามกฎหมายวาดวยปาไม 
- หนังสือรับรองถานไมจากการเผาไมที่ปลูกขึ้นในที่ ดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง 

(นอกจากไมสักและไมยาง) จากกรมปาไมหรือผูซึ่งกรมปาไมมอบหมาย 
- เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดที่ทางราชการกําหนดใหใชในการควบคุมการนําถานไมเคลื่อนที่ 

 
------------------------  

ที่มา:  “สินคาที่มมีาตรการนําเขา – สงออก ป 2558”, กองบริหารการคาสินคาทั่วไป กรมการคาตางประเทศ, 
 สิงหาคม 2558     


