
การขออนญุาตคา้ หรอืมีไวใ้นครอบครองเพ่ือการคา้ 

ซ่ึงสิ่งประดิษฐ ์เครือ่งใช ้หรอืส่ิงอ่ืนใด

บรรดาท่ีท าดว้ยไมห้วงหา้ม                                                  

กล ุม่งานอนญุาตอตุสาหกรรมไม ้ กองการอนญุาต  กรมป่าไม ้ โทร. 0 2579 4852



ความร ูท่ี้จ าเป็นในการขออนญุาตคา้ หรือมีไวใ้นครอบครอง

เพ่ือการคา้ ซ่ึงสิ่งประดิษฐ ์เครื่องใช ้หรอืสิ่งอ่ืนใด

บรรดาท่ีท าดว้ยไมห้วงหา้ม                                                  

ตอนท่ี 1  ประเภทผ ู้

ตอนท่ี 2  หลกัเกณฑก์ารอนญุาต

ตอนท่ี 3  หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบและสอบสวนผ ูข้อรบัอนญุาต

ตอนท่ี 4  ขัน้ตอนการพิจารณาและอ านาจการอนญุาต

ตอนท่ี 5  การเรยีกเก็บเงินค่าธรรมเนียม

ตอนท่ี 6  การออกใบอนญุาต  และการเขียนใบอนญุาต

ตอนท่ี 7  แนวทางปฏิบติัเม่ืออนญุาตแลว้



ตอนท่ี 1 ประเภทผ ูข้อ

และเอกสารประกอบการพิจารณา

ประเภทผ ูข้ออนญุาต

-  บคุคลธรรมดา

-  นิติบคุคล เช่น

+  หา้งห ุน้สว่นจ ากดั

+  บรษิทัจ ากดั

+  สว่นราชการ



เอกสารประกอบการพิจารณา

 (ระเบียบกรมป่าไม ้ว่าดว้ยการควบคมุการแปรรปูไมฯ้ พ.ศ.2541 ขอ้ 7)

1.  ค าขอ 1

2.  แผนท่ีสงัเขป

3.  แผนผงัแสดงอาณาเขต  และสถานท่ีติดต่อขา้งเคียง

4.  หลกัฐานแสดงสิทธิการใชส้ถานท่ีประกอบกิจการ

5.  ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาบตัรประจ าตวัผ ูข้ออนญุาต

6.  หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีไม่ไดติ้ดต่อดว้ยตนเอง)



เลขรบัที่……………………………                                                           

วันที่…………………………………..

ลงชื่อ……………………ผูร้บัค าขอ

ค าขอรบัใบอนญุาตคา้หรอืมีไวใ้นครอบครองเพ่ือการคา้

ซ่ึงส่ิงประดิษฐ ์เครือ่งใช ้หรอืส่ิงอ่ืนใดบรรดาท่ีท าดว้ยไมห้วงหา้ม

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

เขยีนท่ี…………………….…….…

วันท่ี………เดือน………………พ.ศ………….....

•ขา้พเจา้……………………..…………………………………………………………..…..

(   ) 1.1  เป็นบคุคลธรรมดา สญัชาติ………..  อาย…ุ…..…ปี  อยู่บา้นเลขท่ี………….

……………  ตรอก/ซอย………..…………. ถนน………………..…….  หมูท่ี่………………..…….….............................

ต าบล/แขวง………………………….  อ าเภอ/เขต……………………… จงัหวัด………………………………………………

รหสัไปรษณีย…์……..…………  เลขหมายโทรศัพท…์…………….  บตัรประจ าตวัประชาชน/ใบส าคญั

ประจ าตวัคนตา่งดา้ว เลขที่………………………  ออกให ้ณ อ าเภอ/เขต…………………..…..…………………..

จงัหวัด………………...…….  เป็นตวัแทนของ……………..……………  อยู่บา้นเลขท่ี….………………………………..

ตรอก/ซอย………..……………  ถนน……………..……………….  หมูท่ี่………  ต าบล/แขวง…..…………………….

……………………  อ าเภอ/เขต……………..…………….  จงัหวัด…………………………………………………………………...

รหสัไปรษณีย…์………………………….  เลขหมายโทรศัพท…์……….………...……………………………………………          

(   ) 1.2  เป็นนติบิคุคลประเภท………..………………..…………….………………………………….

จดทะเบียนเมื่อ…………………………………… เลขทะเบียน………………….…………………………………………………..

มีส านกังานตัง้อยู่เลขที่……………………  ตรอก/ซอย…………..…………  ถนน……..…..………………………..

หมูท่ี่……………….  ต าบล/แขวง……………………………  อ าเภอ/เขต……………..………………………………………

จงัหวัด…………..…………  รหสัไปรษณีย…์………….…………  เลขหมายโทรศัพท…์………..…………………….

โดยม…ี………..…………...  เป็นผูม้ีอ านาจลงชื่อแทนนติบิคุคลผูข้ออนญุาตสญัชาติ………...…………..

อาย…ุ……..ปี  อยู่บา้นเลขท่ี………..………  ตรอก/ซอย…………..…………..  ถนน………....……………………

หมูท่ี่…………..………….  ต าบล/แขวง……………..……………  อ าเภอ/เขต……………………………………………..

จงัหวัด……….…………..  รหสัไปรษณีย…์…………..……..  เลขหมายโทรศัพท…์………………………………….
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2.   ขา้พเจา้มีความประสงคข์อรบัใบอนญุาต (    ) คา้   (    ) มีไวใ้นครอบครองเพ่ือการคา้

ซ่ึงสิ่งประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีท าดว้ยไมห้วงหา้ม ณ ……………………………………..............

เลขที่…………….…… ตรอก/ซอย……………..………..  ถนน…………….…………………………............................................

หมูท่ี่……………  ต าบล/แขวง………………………….…..  อ าเภอ/เขต………………………..…….......................................

จงัหวัด…………………….…  รหสัไปรษณีย…์……..………..  เลขหมายโทรศัพท…์…………………...............................

3.   สิ่งประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีท าดว้ยไมห้วงหา้มท่ีขา้พเจา้คา้หรือมีไว้

ในครอบครองเพ่ือการคา้ ขา้พเจา้ไดม้าโดย………………………………………..………………………...............................

4.   ขา้พเจา้ขอเสนอแผนท่ีบริเวณที่ตัง้ท าการตาม  2  จ านวน……………………………ชดุ

ซ่ึงมีอาณาเขตดงันี้

ทิศเหนอืวัดได…้……………….….  เมตร      จด………………………………………............................

ทิศตะวันออกวัดได…้………….….เมตร      จด…………………………………….…............................

ทิศใตว้ัดได…้…………………...…   เมตร      จด…………………….…………………............................

ทิศตะวันตกวัดได…้……………….เมตร       จด………………………………………............................

5.   ขา้พเจา้จะใชค้นงานหรือผูร้บัจา้งเพ่ือการนี้เป็น  จ านวน……………………………................ คน

มีรายชื่อดงันี้……………………………………………………………………………..……………….....................................................

6.   ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งมาพรอ้มนี ้  คือ

    6.1 ในกรณีผูข้อรบัใบอนญุาตเป็นบคุคลธรรมดา

                     (1) ส าเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบา้นของผูข้อรบัใบอนญุาต

                     (2) หลกัฐานการมีสิทธิใชส้ถานท่ีท่ีขอรบัใบอนญุาต  เชน่  สญัญาเชา่ท่ีดิน                     

                          หรือหนงัสือยินยอมใหใ้ชส้ถานที่

    6.2 ในกรณีผูข้อรบัใบอนญุาตเป็นนิตบิคุคล

                    (1) ส าเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบา้นของกรรมการผูม้ีอ านาจลงชื่อแทนบริษทั 

                 (กรณีบริษทัจ ากดั)  หรือของหุน้สว่นผูจ้ดัการ (กรณีหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล)  

                 แลว้แตก่รณี
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(2) หลกัฐานการมีสิทธิใชส้ถานที่ท่ีขอรบัใบอนญุาต เชน่  สญัญาเชา่ที่ดิน หรือ

หนงัสือยินยอมใหใ้ชส้ถานท่ี

(3) หนงัสือบริคณหส์นธิ และขอ้บงัคบัของบริษทัจ ากดัท่ีจดทะเบียนไว้

(4) หนงัสือรบัรองของหอทะเบียนหุน้สว่นบริษทักลางแสดงรายการจดทะเบียน

ตลอดทัง้ชื่อกรรมการ กรรมการผูม้ีอ านาจลงชื่อแทนบริษทั หรือหนงัสือรบัรอง

ของหอทะเบียนหุน้สว่นกลางในกรณีของหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล แลว้แตก่รณี

(5) บญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ของบริษทัจ ากดั

(ลายมือช่ือ)………………………….. ผ ูย้ืน่ค าขอ

      

                                                               (…………………………..)

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

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

หมายเหต ุ ใหใ้สเ่คร่ืองหมาย    /     ในชอ่ง  (         )   หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการ
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ความเห็นเจา้หนา้ท่ี                      

……………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………...................................

 

                  (ลายมือช่ือ) ……………………………….……......

                    

                                                                           (…………..………………………)

      ต าแหน่ง …………………………………..............

ค าสัง่

………………………………………………………………………………………………….......................

…………………………………………………………………………………………………………………................................

………………………………………………………………………………………………………………….................................

(ลายมือช่ือ) ……………………………….......

   

                                                                             (……………………………….)

ต าแหน่ง …………………………………..........

ไดอ้อกใบอนญุาตคา้หรือมีไวใ้นครอบครองเพื่อการคา้ ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์

เคร่ืองใช ้หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ท าดว้ยไมห้วงหา้มแลว้ ตามใบอนญุาตเล่มท่ี…………… 

เลขที่…….............................ลงวันที่…………….  เดือน………………………… พ.ศ. ……………………......

 (ลายมือช่ือ) …………………….ผ ูเ้ขียนใบอนญุาต

                                                                            (……………………………)

ต าแหน่ง …………………………….........................



ค าขอ 

เขียนท่ี  …………………………………… 

                      ใหร้ะบ ุ

–  สถานท่ีขออนญุาต

–  ท่ีว่าการอ าเภอท่ีขอตัง้โรงงาน

วนัท่ี  ………  เดือน ………………… พ.ศ.  ……

ใหร้ะบตุรงกบัวนัท่ียื่นค าขอ



ค าขอ 

ขา้พเจา้  …………………………………………

บคุคลธรรมดา

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว .....................สกลุ.................              

นิติบคุคล

+  หา้งห ุน้สว่นจ ากดั  .........................

โดย นาย/นาง/นางสาว .............  ห ุน้สว่นผ ูจ้ดัการ

+  บรษิทั .................  จ ากดั

โดย นาย/นาง/นางสาว .............  กรรมการผ ูจ้ดัการ



ค าขอ 

อาย ุ…………  ปี สญัชาติ …………….

นิติบคุคล

+  ไม่มี  อาย+ุเช้ือชาติ

+  สญัชาติ  ไทย

มีภมิูล าเนาอย ูท่ี่บา้น ………………………………............................

เลขท่ี  ……………   หม ูท่ี่  …………   แขวง / ต าบล ………...........

เขต / อ าเภอ  …………… จงัหวดั ……….

 บคุคลธรรมดา  ใหร้ะบตุามส าเนาทะเบียนบา้น

 นิติบคุคล          ใหร้ะบสุ านกังานใหญ่ ตามท่ีจดทะเบียน



ค าขอ 

ณ  ท่ี ………………………………

แขวง / ต าบล ………  เขต / อ าเภอ ……  จงัหวดั …...

ระบ ุท่ี … บา้นเลขท่ี ... (ท่ีดิน 

- โฉนดเลขท่ี …เลขท่ีดิน ....

- น.ส.3 ทะเบียนเลขท่ี ... เลขท่ีดิน ... 

ขอ้  2. ขา้พเจา้มีความประสงคข์อรบัใบอนญุาต........ 

ระบ ุ ..... คา้หรอืมีไวใ้นครอบครองเพ่ือการคา้ซ่ึงสิ่งประดิษฐ ์เครือ่งใช ้

หรอืสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีท าดว้ยไมห้วงหา้ม



ค าขอ 

  ขอ้ 3. สิ่งประดิษฐ ์เครือ่งใช ้หรอืสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีท าดว้ย

           ไมห้วงหา้มท่ีขา้พเจา้คา้หรอืมีไวใ้นครอบครองเพ่ือการคา้                                     

           ขา้พเจา้ไดม้าโดย ……….....

  ระบ ุ... จาก โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชเ้ครือ่งจกัร

           เพ่ือประดิษฐกรรม หรอื โรงคา้สิ่งประดิษฐฯ์ 

           (แลว้แต่กรณี)



ค าขอ 

ขอ้  4 แผนผงัและแผนท่ีบรเิวณท่ีตัง้ท าการตามขอ้ 1               

รวม …….. ชดุ   ซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี  คือ

ดา้นทิศเหนือ  วดัได ้  ……  เมตร   จด    …………ฯลฯ

ระบ ุ... ตามหนงัสือ กรมป่าไม ้ท่ี 3765/2505 ลงวนัท่ี 24

เมษายน 2505 เรือ่ง ขอ้ก าหนดฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2504)                 

ว่าดว้ยการแปรรปูไม ้(โดยนบัหลกัท่ี 1 ท่ีหลกัมมุดา้นเหนือ
จดกบัทิศตะวนัตกแลว้นบัหลกัท่ี 2-3 เวียนทางขวาเลียบกนั

ตามล าดบัจนถึงหลกัท่ี 1) 



ทิศเหนือวดัได้ 2.50, 7.00, 5.00, 4.00, 3.00 เมตร

ทิศตะวนัออกวดัได้ 2.00, 7.00 เมตร

ทิศใตว้ดัได้ 10.00, 12.00 เมตร

ทิศตะวนัตกวดัได้  1.50 , 2.50, 3.00เมตร

ตวัอยา่งการท าแผนท่ีบรเิวณอาณาเขตท่ีตัง้สถานท่ีท่ีขออนญุาต

7.00 เมตร

5.00 เมตร

4.00 เมตร 3.00 เมตร

7.00 เมตร

10.00 เมตร

12.00 เมตร

3.00 เมตร

2.50 เมตร

2.00 เมตร

N

1.50 เมตร

2.50 เมตร



ขอ้ 5 ขา้พเจา้จะใชค้นงานหรอืผ ูร้บัจา้งเพ่ือการน้ีเป็นจ านวน 

………………. คน มีรายช่ือ  ดงัน้ี .............................

ระบ ุ... ช่ือ นาย/นาง/นางสาว....

       ...หรอื ตามใบแจง้ช่ือคนงาน (กรณีมีจ านวนมาก)

ค าขอ 



ค าขอ 

    (ลายมือช่ือ)  …………………………..   ผ ูย้ืน่ค าขอ

    ระเบียบกรมป่าไม ้ ว่าดว้ยการควบคมุการแปรรปูไม ้                  

ตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พทุธศกัราช 2484 พ.ศ. 2541  

ขอ้ 7.7  ผ ูข้ออนญุาตตอ้งเป็นผ ูล้งนามในค าขออนญุาต         

ดว้ยตนเอง  ยกเวน้สว่นราชการหรอืรฐัวิสาหกิจ



ตอนท่ี 2  หลกัเกณฑก์ารอนญุาต

- เอกสารประกอบการพิจารณาครบถว้น ถกูตอ้ง

- สถานท่ีเหมาะสมกบัการประกอบกิจการ



3. การตรวจสอบและสอบสวนผ ูข้อรบัอนญุาต

1. ตรวจสอบเอกสาร   (7 วนัท าการ  นบัจากวนัท่ีไดร้บัค าขอ)

2. ตรวจสอบสถานท่ี

ตรวจสอบ ภายใน  10 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีจงัหวดัไดร้บั

เรือ่งราวค าขอจากอ าเภอหรอืก่ิงอ าเภอ 

ระเบียบกรมป่าไม ้ว่าดว้ยการปฏิบติัราชการเพ่ือประชาชน 

พ.ศ.2541



การตรวจสอบและสอบสวนผ ูข้อรบัอนญุาต

ตรวจสอบเอกสาร                                                      

(7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีไดร้บัค าขอ) ว่าถกูตอ้งหรอืไม่  

เช่ือถือไดเ้พียงใด

การตรวจสอบสถานท่ี

      แบบ(FORMAT)บนัทึกการตรวจสอบ ตามหนงัสือกรมป่าไม ้

ท่ี กษ 0704.02/9749  ลงวนัท่ี 26 เมษายน 2542                      

เรื่อง รายงานผลการสมัมนาเรือ่งการอนญุาตอตุสาหกรรมไม้

ทกุประเภท



การอนญุาตอตุสาหกรรมไมท่ี้อ านาจการอนญุาตเป็นของ

ผ ูว่้าราชการจงัหวดั 

ผ ูข้อยืน่ค าขอ

อ าเภอทอ้งท่ี

จงัหวดั (ทสจ.)

ผ ูว้่าราชการจงัหวดั

ส านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้

ตรวจสอบเอกสารและสถานท่ี/ใหค้วามเห็น

ตรวจสอบเอกสารและสถานท่ี

/ใหค้วามเห็น

4. อ านาจการอนญุาต



5. การเรยีกเก็บเงินคา่ธรรมเนียม

กฎกระทรวง  ฉบบัท่ี  23 (พ.ศ.2518)  

ว่าดว้ยอตัราค่าธรรมเนียม 

โดยคิดตามใบอนญุาต ฉบบัละ 2,000 บาท



6. การออกใบอนญุาตและการเขียนใบอนญุาต

การออกใบอนญุาต

– เจา้หนา้ท่ีเรยีกเก็บเงินค่าธรรมเนียม

– ออกใบอนญุาต อายใุบอนญุาต 

     คราวละไมเ่กิน 1 ปี



การเขียนใบอนญุาต

    ระเบียบกรมป่าไม ้ว่าดว้ยการควบคมุการแปรรปูไม ้                       

ตามพระราชบญัญติัป่าไม้ พทุธศกัราช 2484  พ.ศ. 2541 

ขอ้ 25

- ช่ือผ ูร้บัอนญุาต

 - ภมิูล าเนา

- อายแุละเช้ือชาติ

- สถานท่ีรบัอนญุาต

- อาณาเขต

- เง่ือนไข 



ตอนท่ี 7  แนวทางปฏิบติัเม่ืออนญุาตแลว้

• แจง้ผ ูข้ออนญุาตทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร  ภายใน 15 วนั  

• เรยีกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

• ออกใบอนญุาตใหเ้สรจ็สิ้นภายใน 90 วนั

กอ่นมอบใบอนญุาตใหผ้ ูร้บัอนญุาตรบัทราบ  

– กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 27 (พ.ศ 2530) 

– ขอ้ก าหนด   ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2526)    


