
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การออกใบอนุญาตให้น าไม้หวงห้ามฯ ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิง่ปลูกสร้าง หรือเคยอยู่ในสภาพเครื่องใชฯ้
เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร (กรณียังไม่ได้ท าการรื้อถอน)

8 วันท าการ 5 วันท าการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผู้ขอ
อนุญาตตรวจสอบ
สถานที่ บันทึกผล
การตรวจสอบ และ

ประมวลเรื่อง

10 วันท าการ

อธิบดีกรมป่าไม้
ลงนามอนุญาต

ให้รื้อถอน

เจ้าหน้าที่
แจ้งผู้ขออนุญาต

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

38 วันท าการ

(ต่อ)

10 วันท าการ

ผู้ขออนุญาต
แจ้งคณะกรรมการ 

เพื่อให้
คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม้ที่

ด าเนินการรื้อถอน

5 วันท าการ

อธิบดีกรมป่าไม้
ลงนามในใบอนุญาต

ให้เคลื่อนย้ายฯ
และแจ้งผล

การพิจารณาอนุญาต

หมายเหตุ : เมื่อผู้รับอนุญาตได้รับหนังสืออนุญาตแล้ว ต้องท าการเคลื่อนย้ายไมท้ี่ได้รับอนุญาตไปยังพื้นทีป่ลายทางตามระบุในหนงัสืออนุญาต และแจ้งจังหวัดท้องที่
ภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ไม้ที่ได้รับอนุญาตไปถึงสถานที่ที่ก าหนดในใบอนุญาต เพื่อให้พนักงานเจา้หน้าที่ทราบและตรวจสอบ แล้วแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้กรมป่าไม้ซ่ึงเป็นหนว่ยงานต้นทางผู้ออกหนงัสืออนุญาตทราบ

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ



• ค าขอรับใบอนุญาตฯ ฉบับจริง
• บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง
• ส าเนา แสดงหลักฐานการมีสิทธิในท่ีดินท่ีท าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย (1) โฉนดท่ีดิน / น.ส.3 ก./ น.ส.3 และ (2) ทะเบียนบ้านท่ีได้

สลักหลังว่าได้รับอนุญาตให้ท าการรื้อถอนแล้ว 
• หนังสือรับรองจากสภาต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าได้ปลูกสร้างในท้องท่ีน้ันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 10 ปี ฉบับจริง
• ส าเนา แสดงหลักฐานการได้มาของไม้ (ถ้ามี)
• รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ท่ีขอรื้อถอน (ทุกด้าน) ฉบับจริง
• แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งสิ่งปลูกสร้างท่ีจอรื้อถอน ฉบับจริง
• ส าเนา แสดงหลักฐานการมีสิทธิในท่ีดินท่ีท าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย (1) โฉนดท่ีดิน / น.ส.3 ก./ น.ส.3 , (2) หลักฐานการได้รับ

อนุญาตปลูกสร้างอาคารตามแบบแปลนแผนผังของบ้านหลังใหม่ของจังหวัดปลายทาง (ถ้าม)ี

• ค าขอรับใบอนุญาตฯ ฉบับจริง
• บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง
• ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
• หนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทท่ีออกให้ไม่เกินหกเดือน
• หนังสือบริคณธ์สนธิ
• บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
• หนังสือแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคล
• ทะเบียนวัด
• หนังสือสุทธิของเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทน
• หลักฐานแสดงการเป็นพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอื่นๆ
• ส าเนา แสดงหลักฐานการมีสิทธิในท่ีดินท่ีท าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย (1) โฉนดท่ีดิน / น.ส.3 ก./ น.ส.3 และ (2) ทะเบียนบ้านท่ีได้

สลักหลังว่าได้รับอนุญาตให้ท าการรื้อถอนแล้ว 
• หนังสือรับรองจากสภาต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าได้ปลูกสร้างในท้องท่ีน้ันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 10 ปี ฉบับจริง
• ส าเนา แสดงหลักฐานการได้มาของไม้ (ถ้ามี)
• รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ท่ีขอรื้อถอน (ทุกด้าน) ฉบับจริง
• แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งสิ่งปลูกสร้างท่ีจอรื้อถอน ฉบับจริง
• ส าเนา แสดงหลักฐานการมีสิทธิในท่ีดินท่ีปลายทางท่ีประสงค์จะน าไม้ไป ประกอบด้วย (1) โฉนดท่ีดิน / น.ส.3 ก./ น.ส.3 , (2) หลักฐานการได้รับ

อนุญาตปลูกสร้างอาคารตามแบบแปลนแผนผังของบ้านหลังใหม่ของจังหวัดปลายทาง (ถ้าม)ี

การออกใบอนุญาตให้น าไม้หวงห้ามฯ ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิง่ปลูกสร้าง หรือเคยอยู่ในสภาพเครื่องใชฯ้
เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร (กรณียังไม่ได้ท าการรื้อถอน)

กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล

• ไม่มีค่าธรรมเนียม

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ส่วนด่านป่าไม้ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ส่วนด่านป่าไม้ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้  อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 561 4292 - 3 ต่อ 5679 / โทรสาร 02 579 4853

กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สายด่วน 1310 กด 3 / www.forest.go.th / รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สายด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวรป์าร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สายด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสาร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            E - mail : fad.pacc@gmail.com

Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
• ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการน าไม้หวงห้ามหรือไม้ท่ีมีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้าม ท่ีเคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้าย

ออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2560

การออกใบอนุญาตให้น าไม้หวงห้ามฯ ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิง่ปลูกสร้าง หรือเคยอยู่ในสภาพเครื่องใชฯ้
เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร (กรณียังไม่ได้ท าการรื้อถอน)

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


