
เลขรับที่..................................... 

        วันที่........................................... 

                                                                               ลงช่ือ...............................ผู้รับค าขอ 

 ม.ก. ๑ 

 
ค ำขอรับใบอนุญำตให้น ำไม้หวงห้ำมหรือไม้ที่มีชื่อหรอืชนดิตรงกับไม้หวงห้ำมที่เคยอยู่ 

ในสภำพเป็นสิ่งปลูกสร้ำงหรือเคยอยู่ในสภำพเป็นเครื่องใช้ เคลื่อนย้ำยออกนอกเขตจังหวัด 

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

        เขียนที่............................................ 

      วันที่............. เดอืน ........................... พ.ศ. ............. 

 ข้าพเจ้า..................................................................................................................................  

     เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจ าตัวประชาชน 

อายุ.............ปีมีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.......................................... 

ถนน....................................... ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต............................................. 

จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์.............หมายเลขโทรศัพท์...................................

หมายเลขโทรสาร............................E-mail..................................... 

           เป็นนิติบุคคลประเภท ………………………………………………………………………………….….………………. 

ช่ือนติิบุคคล................................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................. 

ณ...............................เลขทะเบียนเลขที่..................................ที่ต้ังส านักงานเลขที่.............................. 

หมู่ที่.............ตรอก/ซอย........................... ถนน.............................. ต าบล/แขวง.................................

อ าเภอ/เขต................................. จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์..........................

หมายเลขโทรศัพท์.........................หมายเลขโทรสาร.....................E-mail............................................ 

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคล ชื่อ.................................................................................................. 

เลขประจ าตัวประชาชน                                                  อายุ.......................ปี มีภูมิล าเนาอยู่

บ้านเลขที่.................... หมู่ที่...................ตรอก/ซอย................................ ถนน.................................... 

ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด...........................................

รหัสไปรษณีย์.............................หมายเลขโทรศัพท์..........................หมายเลขโทรสาร..........................

E-mail....................................................... 

 มอบอ านาจให้ นาย/นาง/นางสาว................................................................................ 

เลขประจ าตัวประชาชน                                                   อายุ.......................ปี มีภูมิล าเนาอยู่

บ้านเลขที่.................... หมู่ที่...................ตรอก/ซอย................................ ถนน....................................  

/ต าบล/แขวง... 

 

 



 

-๒- 

ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด...........................................

รหัสไปรษณีย์.............................หมายเลขโทรศัพท์..........................หมายเลขโทรสาร..........................

E-mail............................................ 

แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 

ขอท าค าขอย่ืนต่อ........................................................ มีขอ้ความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตน าไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีช่ือหรือชนิดตรง

กับไม้หวงห้าม ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยูใ่นสภาพเป็นเคร่ืองใช้ เคลื่อนย้ายออกนอก

เขตจังหวัด 

  ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๓๙ ตรี วรรคหน่ึง 

  ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๓๙ ตรี วรรคสอง 

 ข้อ 2 สิ่งปลูกสร้าง/เคร่ืองใช้ของข้าพเจ้า ขณะนี้ยังอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคร่ืองใช้ที่

สมบูรณ์ ไมอ่ยู่ในสภาพพรางหรือผิดปกติวิสัย โดยได้ปลูกสร้าง/ท าขึ้น เมื่อวันที่.......................................

เดอืน........................... พ.ศ. ............. ณ ทีบ่า้นเลขที.่...................... ตรอก/ซอย....................... ............. 

ถนน.............................. หมู่ที่..................... ต าบล/แขวง......................อ าเภอ/เขต.................................. 

จังหวัด....................................................................... รวมจ านวน................................... หลัง/ชิ้น  หรือ 

 ข้อ 3 ไม้ที่รือ้ถอนมาจากสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแลว้ ไดป้ลูกสร้าง/ท าขึ้น ไม่อยู่ในสภาพ

พรางหรือผิดปกติวิสัย เมื่อวันที่...........เดอืน..................... พ.ศ. ........... ณ ที่บ้านเลขที่............................. 

ตรอก/ซอย......................... ถนน............................. หมู่ที่........... ต าบล/แขวง........................................

อ าเภอ/เขต................................ จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์...................................

และได้รือ้ถอนไปแลว้เมื่อวันที.่......... เดอืน................... พ.ศ. ............  รวมจ านวน.................... หลัง/ชิ้น 

 ข้อ 4 มีความประสงค์จะน าเคลื่อนย้ายไปยังที่.............................................................................

ตรอก/ซอย.................................. ถนน............................หมู่ที่...............ต าบล/แขวง...............................

อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.............................

โดยพาหนะ........................................ ในความควบคุมของ......................................................................

และมีก าหนดเวลาเพ่ือการน้ี...........วัน  เพ่ือประโยชน์ในการ.................................................................... 

 ข้อ 5 หลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ 

 1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต/เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง

หรือเคร่ืองใช้ ส าหรับกรณีเจ้าของมอบอ านาจให้ตัวแทนด าเนินการแทนให้แนบหนังสอืมอบอ านาจและส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจดว้ย 

 ส าหรับกรณีส่ิงปลูกสร้างน้ันไม่มเีลขที่บ้าน ให้ผู้ขออนุญาต/เจ้าของสิ่งปลูกสร้างน าหลักฐาน

อื่นใดที่มีทั้งหมดว่าได้ปลูกสร้างหรือประกอบเครื่องใช้มาแลว้เป็นระยะเวลาไมน้่อยกว่าที่กฎหมายก าหนด

แสดงต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตอ่ไป    

            /๒. ในกรณีผู้ขออนุญาต… 



 

-๓- 

 

๒. ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ ให้น าหลักฐานต่อไปน้ี

ประกอบการพิจารณา คือ 

 (ก) ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลและส าเนาหนังสือรับรองของ

ส านักงานทะเบียนหุ้นสว่นบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดอืน ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ส าเนาบัญชีรายช่ือผู้

ถอืหุ้น 

 (ข) ส าเนาหนังสือแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นสว่นผู้จัดการของนิติบุคคลน้ัน  

 3. ส าเนาหลักฐานที่ดิน 

  ๓.๑ที่ดินที่มีกรรมสทิธิ์  

  3.2สทิธิครอบครอง  

  3.3สทิธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

 4. ส าเนาค าสั่งเจ้าหน้าที่ หรือส าเนาค าสั่งของศาลถึงที่สุดให้รื้อถอน ท าลาย หรือ

กระท าการอื่นใดแก่ส่ิงปลูกสร้างหรือเครื่องใช้น้ันในพืน้ที่ป่า หรือที่ดินอื่นของหน่วยงานของรัฐ 

  5.ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างหรือเคร่ืองใช้ที่ขอเคลื่อนย้าย รวมทั้งไม้ที่เคยอยู่ในสภาพ

ดังกล่าว (ทุกดา้น) 

  6. แผนที่สังเขป แสดงที่ต้ังส่ิงปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ที่ขอเคลื่อนย้าย 

  7. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองหรือสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินของที่ดิน

ปลายทางที่ประสงค์จะน าไม้ไปในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่น าไปปลูกใหม่ 

  8. ส าเนาใบอนุญาตรือ้ถอนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)   

  9. เอกสำรอื่น ๆ ถ้ามี …………………………………………………. (ระบุ) 

รวม..................ฉบับ    

 

              (ลายมือช่ือ)..............................................ผู้ย่ืนค าขอ 

หมายเหตุ 

         (๑)ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก 

         (๒)การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายเป็น

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  

 

/ความเห็นเจ้าหน้าที่... 
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ความเห็นเจ้าหน้าที ่

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

      (ลายมือชื่อ)................................................................. 

      ต าแหน่ง...................................................................... 

 

ค าสั่ง 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

      (ลายมือชื่อ)........................................................... 

      ต าแหน่ง................................................................ 

 

ได้ออกใบอนุญาตแล้ว  เลม่ที่.............. เลขที่............. ลงวันที่........... เดอืน...................... พ.ศ. ........... 

 

    (ลายมือชื่อ)......................................................... ผู้เขียนใบอนุญาต 

         (....................................................) 

             ต าแหน่ง........................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ม.ก.  2 

 
ใบรับค ำขออนุญำตให้น ำไม้หวงห้ำมหรือไม้ที่มีชือ่หรือชนดิตรงกับไม้หวงห้ำม 

ที่เคยอยู่ในสภำพเป็นสิ่งปลูกสร้ำงหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ำยออกนอกเขตจังหวัด 

 

       เลขที่รับ................................. 

       วันที่รับ.................................. 

ช่ือผู้ขอ..............................................................................................................................................  

เลขประจ าตัวประชาชน 

  ใบรับค าขอน้ี ออกไว้เพ่ือเป็นหลักฐานว่า กรมป่าไม/้จังหวัด..........................................

ได้รับค าขอไว้เรียบร้อยแลว้ และจะด าเนินการพิจารณาต่อไป เมื่อได้รับหลักฐานครบถ้วน โดยท่านได้

ย่ืนหลักฐานไว้ ดังน้ี  

  1. ใบค าขออนุญาต 

                           1.1 ตามมาตรา 39 ตรี วรรคหน่ึง พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

                           1.2 ตามมาตรา 39 ตรี วรรคสอง พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

  2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต/เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง

หรือเคร่ืองใช้ ส าหรับกรณีเจ้าของมอบอ านาจให้ตัวแทนด าเนินการแทนให้แนบหนังสือมอบอ านาจและ

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจดว้ย 

 ส าหรับกรณีส่ิงปลูกสร้างน้ันไม่มเีลขที่บ้าน ให้ผู้ขออนุญาต/เจ้าของสิ่งปลูกสร้างน าหลักฐาน

อื่นใดที่มีทั้งหมดว่าได้ปลูกสร้างหรือประกอบเครื่องใช้มาแลว้เป็นระยะเวลาไมน้่อยกว่าที่กฎหมายก าหนด

แสดงต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตอ่ไป    

 3. ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ ให้น าหลักฐานต่อไปน้ี

ประกอบการพิจารณา คือ 

 (ก) ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลและส าเนาหนังสือรับรองของ

ส านักงานทะเบียนหุ้นสว่นบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดอืน ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ส าเนาบัญชีรายช่ือผู้

ถอืหุ้น 

 (ข) ส าเนาหนังสือแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นสว่นผู้จัดการของนิติบุคคลน้ัน  

      4. ส าเนาหลักฐานที่ดิน 

  4.๑ ที่ดินที่มีกรรมสทิธิ์  

  4.2 สทิธิครอบครอง  

  4.3 สทิธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

 

 

/     5.ภาพถ่าย… 
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   5.ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างหรือเคร่ืองใช้ที่ขอเคลื่อนย้าย รวมทั้งไม้ที่เคยอยู่ในสภาพ

ดังกล่าว (ทุกดา้น) 

   6. แผนที่สังเขป แสดงที่ต้ังส่ิงปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ที่ขอเคลื่อนย้าย 

   7. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองหรือสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ ดินของที่ดิน

ปลายทางที่ประสงค์จะน าไม้ไปในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่น าไปปลูกใหม่ 

   8. เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี……………………………………………………...(ระบุ) 

รวม..................ฉบับ  

  

 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแลว้ ปรากฏว่า 

 เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง จ านวน ........................แผ่น 

 เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ตามข้อ ...............................................................................

ให้ผู้ขออนุญาตสง่เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ภายในวันที่......................................................เวลาท าการ

หากผู้ขออนุญาตไม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในวันเวลาที่ก าหนดดังกลา่ว ถอืว่าค าขออนุญาตเป็นอันยกเลิก

ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าดว้ยการน าไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีช่ือหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพ

เป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคร่ืองย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2560 ข้อ 5 และข้อ 10 ทั้งนี้ ได้แจ้ง

และมอบใบค าขอ ให้ผู้ขออนุญาตทราบ เพ่ือด าเนินการในสว่นที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 

    ลงช่ือ .........................................ผู้ขออนุญาต 

           (.........................................) 

    ลงช่ือ ..........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 

                                                (.........................................) 

    ต าแหน่ง....................................... 

    ลงช่ือ ..........................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสาร 

                                                 (.........................................) 

                                        ต าแหน่ง...................................... 

               .........................................หน่วยงานผู้รับค าขอ 

 

 

/ค ำเตือน… 

 



 

 

-3- 

ค ำเตือน 

1. กรณีผู้ขออนุญาตย่ืนเอกสารประกอบค าขอไม่ครบถ้วน ให้น ามายื่นเพิ่มเติมภายในเวลาที่

ก าหนดข้างต้น 

2. กรณีเจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตหรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม

ผู้ขออนุญาตจะต้องมาติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือนัดน าตรวจหรือมาชี้แจงภายใน 7 วัน นับแต่วันที่

เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ 

3. หากผู้ขออนุญาตไม่มาติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ภายใน

ก าหนดเวลาดังกล่าว ทางราชการจะยกเลิกค าขออนุญาตน้ันเสียก็ได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ม.ก. 3 

 

ทะเบียนรับค าขออนุญาตให้น าไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีช่ือหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพ 

เป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคร่ืองใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด 

ล ำดับที ่ ว.ด.ป. 
ชื่อ-สกุล 

ภูมิล ำเนำ 
สถำนที่ต้นทำง 

สถำนที่

ปลำยทำง 

ผลกำร

พิจำรณำ 

ลำยมือชื่อ

เจ้ำหน้ำที่

ผู้รับค ำขอ 

ลำยมือชื่อ

ผู้ยื่นค ำขอ

อนุญำต 

หมำยเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    ม.ก. 4 

 

ใบอนุญำตให้น ำไม้หวงห้ำมหรอืไม้ที่มีชื่อหรอืชนดิตรงกับไม้หวงห้ำม 

ที่เคยอยู่ในสภำพเป็นสิ่งปลูกสร้ำงหรือเคยอยู่ในสภำพเป็นเครื่องใช้ 

เคลื่อนย้ำยออกนอกเขตจังหวัด 

............................... 

เลม่ที่................      ที่ท าการ.................................................... 

เลขที่................                         วันที่..............เดอืน..........................พ.ศ. .... 
 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

 มาตรา 39 ตรีวรรคหน่ึง  

มาตรา 39 ตรี วรรคสอง  

อธิบดีกรมป่าไม/้ผู้ว่าราชการจังหวัด...................................................................................... 

อนุญาตให้..............(ช่ือผู้ขออนุญาต).........เลขประจ าตัวประชาชนเลขที่ 

อายุ................ปี มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่..........ตรอก/ซอย......ถนน...................ต าบล/แขวง.............

อ าเภอ/เขต...................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์..........................น าไม้หวงห้ามหรือไม้ที่

มีช่ือหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเคร่ืองใช้

เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด จ านวน.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ท่อน/แผ่น/ชิ้ นปริมาตร

..................................................ลูกบาศก์เมตร ตามบัญชีรายการไม้ท้ายใบอนุญาตนี้เคลื่อนย้ายจาก

..............................ตรอก/ซอย......ถนน..........................ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต

......................................จังหวัด................. ............................รหัสไปรษณีย์................ ..........ไปยังที่

..................................ตรอก/ซอย......ถนน...................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต

......................................จังหวดั......................................รหัสไปรษณีย์............ ....................โดยพาหนะ

...........................................................หมายเลขทะเบียน....................................................ในความ

ควบคุมของ.................................................................................... 

  เมื่อผู้รับอนุญาตน าไม้ไปถึงสถานที่ที่ก าหนดในใบอนุญาตแล้ว ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งต่อจังหวัด

ท้องที่ ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานครแจ้งต่อกรมป่าไม้ ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ไม้ที่ได้รับอนุญาตไปถึง

สถานที่ที่ก าหนดในใบอนุญาต 

 ใบอนุญาตน้ีให้ใช้ไดจ้นถึงวันที่............(............) เดอืน.........................พ.ศ. .... 
 

                                                                   (ลายมือชื่อ).........................................ผู้อนุญาต 

(.............................................) 

                                                                     อธิบดีกรมป่าไม/้ผู้ว่าราชการจังหวัด................. 

หมำยเหตุ : ประทับตราประจ าหน่วยราชการ 

 

 
 

             



 

-๒- 

กำรต่ออำยุใบอนุญำต 

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึงวันที่.............(..........) เดอืน ............................. พ.ศ. .... 
 

                                                                   (ลายมือชื่อ).........................................ผู้อนุญาต 

     ต าแหน่ง (.............................................) 

 

หมำยเหตุ : ประทับตราประจ าหน่วยราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/บัญชีรำยกำร... 
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บัญชีรำยกำรไม้หวงห้ำมหรอืไม้ที่มีชื่อหรอืชนดิตรงกับไม้หวงห้ำม  

ที่เคยอยู่ในสภำพเป็นสิ่งปลูกสร้ำงหรือเครื่องใช้  ท้ำยใบอนุญำต 

ที่ท าการ.............................................................. จังหวัด............................................................ 

เลม่ที่.................. เลขที่.................... ลงวันที่............... เดอืน.................................. พ.ศ. ..... 

 

ล าดับ

ท่ี 
ชนิดไม ้ ลักษณะไม้ 

จ านวน 

(ท่อน/

แผ่น/

ช้ิน) 

ขนาด(ซ.ม.) 

ปริมาตร

ลูกบาศก์เมตร 

รูปรอยตราหรือ 

เครื่องหมายท่ีไม้ 
หมายเหตุ 

ยาว กว้าง โตหรือ

หนา 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รวม         

 

................................................. กรรมการ              (ลายมือชื่อ)..............................................ผู้อนุญาต        

................................................. กรรมการ                           (..............................................)  

................................................. กรรมการ              อธิบดีกรมป่าไม/้ผู้ว่าราชการจังหวัด............. 

................................................. ผู้รับอนุญาต  

หมำยเหตุ : ประทับตราประจ าหน่วยราชการ 


