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กระบวนการ 

ออกใบอนุญาตใหน้ าไมห้วงหา้มหรอื 

ไมท้ ีม่ชี ือ่หรอืชนดิตรงกบัไมห้วงหา้ม 

ทีเ่คยอยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้งหรอื

เครือ่งใช ้เคลือ่นยา้ยออกนอกเขตจงัหวดั 

 

 

 

สว่นรบัรองการป่าไม ้

ส านกัเศรษฐกจิการป่าไม ้

กรมป่าไม ้

 



  

ค าน า 

 

 คู่มอืการปฏบิัตงิานของกระบวนการออกใบอนุญาตใหน้ าไมห้วงหา้มหรอืไมท้ีม่ชี ือ่

หรอืชนดิตรงกับไมห้วงหา้มทีเ่คยอยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลูกสรา้งหรอืเครือ่งใชเ้คลือ่นยา้ยออก

นอกเขตจังหวัด จัดท าเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ทีป่่าไมท้ีม่หีนา้ทีค่วาม

รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ใหม้ีมาตรฐานการตรวจสอบ และลดความผิดพลาดในการ

ปฏบิัตงิาน เพือ่ออกใบอนุญาตใหน้ าไมฯ้ เคลือ่นยา้ยออกนอกเขตจังหวัด ซึง่กระบวนการนี้      

ในทอ้งทีจั่งหวัดอืน่ยกเวน้กรุงเทพมหานคร จะตอ้งมกีารประสานการปฏบิัตริ่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐอืน่ ตามแนวทางทีร่ะเบยีบกรมป่าไมก้ าหนดไว ้ดังนัน้ เจา้หนา้ทีป่่าไมผู้ป้ฏบิัตงิานตาม

กระบวนการนี ้จะตอ้งมคีวามแมน่ย าในแนวทางปฏบิัต ิและมมีาตรฐานในการตรวจสอบใหเ้ป็น

ทีย่อมรับ สามารถสรา้งความเชือ่มั่นใหก้ับผูร้ว่มปฏบิัตงิานได ้ 

 

 จงึหวงัวา่คูม่อืการปฏบิัตงิานฉบับนีจ้ะเป็นประโยชนแ์กเ่จา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิัตงิาน สามารถ

ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิัตงิานไดเ้ป็นอยา่งด ีและหากท่านใดมขีอ้มลูทีพ่จิารณาแลว้วา่เป็น

ประโยชน์ หรือมสี ิง่ใดที่ควรไดรั้บการแกไ้ข ขอใหส้ง่ขอ้มูลดังกล่าวไปไดท้ีส่่วนรับรองการ      

ป่าไม ้ส านักเศรษฐกจิการป่าไม ้ซึง่คณะผูจั้ดท าจะน าไปปรับปรุงแกไ้ข เพือ่ใหเ้ป็นประโยชน์

อยา่งสงูสดุในการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ทีต่อ่ไป 

 

                                                            คณะผูจั้ดท าสว่นรับรองการป่าไม ้

                                                                        เมษายน ๒๕๖๓ 
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  ทีเ่คย อยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้งหรอืเคยอยูใ่นสภาพเป็นเครือ่งใช ้เคลือ่นยา้ย 
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 - ใบรับค าขออนุญาตใหน้ าไมห้วงหา้มหรอืไมท้ีม่ชี ือ่หรอืชนดิตรงกับไมห้วงหา้ม ๒๖ 
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  ไมห้วงหา้มทีเ่คยอยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใช ้เคลือ่นยา้ย 

  ออกนอกเขตจังหวดั  (ม.ก.๓) 

 - ใบอนุญาตใหน้ าไมห้วงหา้มหรอืไมท้ีม่ชี ือ่หรอืชนดิตรงกับไมห้วงหา้มทีเ่คย ๓๐ 

  อยูใ่น สภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้งหรอืเคยอยูใ่นสภาพเป็นเครือ่งใช ้เคลือ่นยา้ย 

  ออกนอกเขตจังหวดั  (ม.ก.๔) 

 

  



  

 

คูม่อืการปฏบิตังิาน 

กระบวนการออกใบอนุญาตใหน้ าไมห้วงหา้มฯ  

ทีเ่คยอยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใช ้

เคลือ่นยา้ยออกนอกเขตจงัหวดั 

 

 

๑. วตัถปุระสงค ์(Objectives) 

 ๑.๑ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ทีใ่นการตรวจสอบเพือ่ออกใบอนุญาตใหน้ า 

ไมห้วงหา้มหรอืไมท้ีม่ชี ือ่หรอืชนดิตรงกับไมห้วงหา้มทีเ่คยอยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลูกสรา้งหรอืเครือ่งใช ้

เคลือ่นยา้ยออกนอกเขตจังหวัด 

 ๑.๒ เพือ่เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบเพือ่ออกใบอนุญาตใหน้ าไมห้วงหา้มหรอืไมท้ีม่ชี ือ่หรอื

ชนดิตรงกบัไมห้วงหา้มทีเ่คยอยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใชเ้คลือ่นยา้ยออกนอกเขตจังหวัด 

และลดความผดิพลาดในการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที ่

 

๒. ขอบเขต (Scope) 

 การออกใบอนุญาตใหน้ าไมห้วงหา้มหรอืไมท้ีม่ชี ือ่หรอืชนดิตรงกับไมห้วงหา้มทีเ่คยอยูใ่นสภาพ

เป็นสิง่ปลูกสรา้งหรือเครื่องใช ้เคลือ่นยา้ยออกนอกเขตจังหวัด เป็นการปฏบิัตติามพระราชบัญญัต ิ      

ป่าไม ้พทุธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๓๙ ตร ีและระเบยีบกรมป่าไม ้ว่าดว้ยการน าไมห้วงหา้มหรอืไมท้ีม่ ี

ช ือ่หรอืชนดิตรงกับไมห้วงหา้มทีเ่คยอยู่ในสภาพเป็นสิง่ปลูกสรา้งหรอืเครือ่งใช ้เคลือ่นยา้ยออกนอก

เขตจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๐ ซึง่หากว่าผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัตติามจะมคีวามผดิตอ้งระวางโทษจ าคุก        

ไมเ่กนิหนึง่ปี หรอืปรับไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ ตามมาตรา ๗๑ ทว ิแหง่พระราชบญัญัติ

ป่าไม ้พทุธศักราช ๒๔๘๔ 

 กระบวนการออกใบอนุญาตใหน้ าไมห้วงหา้มหรอืไมท้ีม่ชี ือ่หรอืชนดิตรงกบัไมห้วงหา้มทีเ่คยอยูใ่น

สภาพเป็นสิง่ปลูกสรา้งหรอืเครือ่งใช ้เคลือ่นยา้ยออกนอกเขตจังหวัด มขีัน้ตอนกระบวนการเริม่ตัง้แต ่

ผูรั้บบรกิารทีเ่ป็นเจา้ของไมจ้ะตอ้งยืน่เอกสารหลักฐานแสดงตน วา่เป็นบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคล โดย

สามารถมอบอ านาจใหต้ัวแทนด าเนนิการแทนได ้พรอ้มดว้ยหลักฐานทีด่นิ ภาพถ่ายและแผนทีส่ังเขป

ของสิง่ปลูกสรา้งหรอืเครือ่งใชท้ีข่อเคลือ่นยา้ย และหลักฐานแสดงกรรมสทิธิ ์สทิธคิรอบครอง หรอื

สทิธใิชป้ระโยชน์ในทีด่นิปลายทางทีป่ระสงคจ์ะน าไมเ้คลือ่นยา้ยไป ซึง่หน่วยงานทีรั่บค าขอจะออก

ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการเพือ่ด าเนนิการตรวจสอบและพจิารณาตามระเบยีบฯ โดยเมือ่ตรวจสอบแลว้

ถกูตอ้งและอยูใ่นหลักเกณฑท์ีส่ามารถอนุญาตไดต้ามระเบยีบฯ คณะกรรมการฯ จะจัดท าบัญชรีายการ

แสดงชนดิ จ านวน ขนาด ปรมิาตร พรอ้มประทับตราประจ าตัวของพนักงานเจา้หนา้ทีผู่ต้รวจสอบ แลว้

เสนอผูอ้นุญาตเพือ่ออกใบอนุญาตใหเ้คลือ่นยา้ยไมต้อ่ไป ตามแบบ (ม.ก.๔) ทา้ยระเบยีบฯ 

๑ 



  

 เมือ่ออกใบอนุญาตใหเ้คลือ่นยา้ยไมแ้ลว้ ใหผู้อ้นุญาตแจง้จังหวัดปลายทางทราบโดยเร็ว พรอ้ม

ส าเนาใหก้รมป่าไมท้ราบดว้ย ในกรณีทีก่รงุเทพมหานครเป็นจังหวัดปลายทางใหแ้จง้กรมป่าไมท้ราบ 

 ส าหรับการก าหนดอายใุบอนุญาต ใหผู้อ้นุญาตก าหนดตามความจ าเป็นพอทีจ่ะน าไมเ้คลือ่นยา้ย

ไปถงึสถานทีป่ลายทางได ้แตต่อ้งไมเ่กนิสามสบิวันนับแตว่ันทีอ่อกใบอนุญาต  

 

๓. ค าจ ากดัความ (Definition) 

 ๓.๑ ผูรั้บบรกิาร หมายความวา่ เจา้ของไมท้ีเ่คยอยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใชท้ีข่อน า

เคลือ่นยา้ยออกนอกเขตจังหวัด หรอืผูรั้บมอบอ านาจใหด้ าเนนิการแทน 

 ๓.๒ พนักงานเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอ หมายความว่า เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายจากผูอ้นุญาตให ้

ตรวจสอบความถกูตอ้งและครบถว้นของค าขอและเอกสารหรอืหลักฐานตา่ง ๆ 

 ๓.๓ สิง่ปลกูสรา้ง หมายความวา่ อาคาร หรอืโรงเรอืน หรอืทีพั่กอาศัย หรอืสิง่อืน่ใดทีม่ไีมม้าเป็น

สว่นประกอบ ซึง่บคุคลอาจเขา้ไปอยูห่รอืเขา้ใชส้อยได ้และมไิดอ้ยูใ่นสภาพพรางว่าเป็นสิง่ปลูกสรา้ง

หรอือยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้งอนัไมช่อบดว้ยลักษณะสิง่ปลกูสรา้งทั่ว ๆ ไป หรอืทีผ่ดิปกตวิสิยั ทัง้นี ้

ตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นสภาพเชน่นัน้ รวมทัง้ไมท้ีเ่คยอยูใ่นสภาพดังกลา่วและพน้จากการเป็นไมแ้ปรรปูแลว้ 

 ๓.๔ เครือ่งใช ้หมายความวา่ บรรดาของใชห้รอืสิง่อืน่ใดทีท่ าดว้ยไมพ้รอ้มทีจ่ะใชป้ระโยชน์ มใิช่

เพยีงแตเ่ปลีย่นรปูหรอืขนาดหรอืเปลีย่นสภาพเทา่นัน้ และอยูใ่นสภาพเป็นเครือ่งใชท้ีช่อบดว้ยลักษณะ

ของเครื่องใชท้ี่ใชเ้ป็นปกตใินทอ้งทีนั่น้หรอืไม่ผดิปกตวิสิัย ทัง้นี้ ตลอดเวลาทีอ่ยู่ในเชน่นัน้ รวมทัง้         

ไมท้ีเ่คยอยูใ่นสภาพดังกลา่วและพน้จากการเป็นไมแ้ปรรปูแลว้ 

 ๓.๕ ผูอ้นุญาต หมายความว่า อธบิดกีรมป่าไมส้ าหรับกรุงเทพมหานคร และผูว้่าราชการจังหวัด

ส าหรับจังหวัดอืน่ 

 ๓.๖ ใบอนุญาตใหน้ าไมห้วงหา้มหรอืไมท้ีม่ชี ือ่หรอืชนดิตรงกับไมห้วงหา้มทีเ่คยอยูใ่นสภาพเป็น

สิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใช ้เคลือ่นยา้ยออกนอกเขตจังหวัด หมายความว่า ใบอนุญาตตามแบบ (ม.ก.๔) 

ทา้ยระเบยีบนี้ เพือ่ใชก้ ากับการน าไมห้วงหา้มฯ เคลือ่นยา้ยออกนอกเขตจังหวัด ตามมาตรา ๓๙ ตร ี

แห่งพระราชบัญญัตป่ิาไม ้พุทธศักราช ๒๔๘๔ และถอืเป็นเอกสารหลักฐานแสดงการไดม้าของไม ้     

โดยชอบดว้ยกฎหมาย สามารถใชย้นืยันในการตรวจสอบของเจา้หนา้ทีใ่นระหว่างการน าเคลือ่นยา้ย 

และเมือ่น าไมไ้ปถงึสถานทีป่ลายทางแลว้จะถอืวา่เป็นหลักฐานแสดงสทิธใินการครอบครองไมด้ว้ย 

  

๔. ความรบัผดิชอบ (Responsibilities) 

 ๔.๑ พนักงานเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอ มหีนา้ทีด่ังนี้ 

  ๑) รับค าขอ ตรวจสอบความถกูตอ้งและครบถว้นของค าขอ และเอกสารหรอืหลักฐานตา่ง ๆ  

  ๒) กรณีทีค่ าขอ เอกสารหรอืหลักฐานไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น ใหแ้จง้ผูข้ออนุญาตแกไ้ข

เพิม่เตมิค าขอ หรอืจัดสง่เอกสารหรอืหลักฐานใหถ้กูตอ้งและครบถว้นภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

  ๓) ออกใบรับค าขอใหแ้ก่ผูข้ออนุญาต และลงทะเบยีนรับค าขอ ตามแบบ (ม.ก.๒) และ 

(ม.ก.๓) ทา้ยระเบยีบนี ้

  ๔) เสนอใหผู้อ้นุญาตแจง้คณะกรรมการที่ผูอ้นุญาตแต่งตัง้ เพื่อด าเนนิการตรวจสอบและ

พจิารณาตามระเบยีบ 

๒ 



  

 ๔.๒ คณะกรรมการ มหีนา้ที ่

  ๑) ตรวจสอบลักษณะและสภาพของสิง่ปลูกสรา้งหรือเครื่องใชท้ี่ขอรื้อถอน ไมท้ี่ไดรั้บ

อนุญาตใหร้ือ้ถอนแลว้ และไมท้ี่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิง่ปลูกสรา้งหรือเครื่องใชแ้ละพน้จากการเป็น        

ไมแ้ปรรปูแลว้ 

  ๒) รายงานผลการตรวจสอบใหผู้อ้นุญาตพจิารณา สัง่การอนุญาตใหร้ือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้งหรอื

เครือ่งใชท้ีข่ออนุญาต และออกใบอนุญาตใหเ้คลือ่นยา้ยไมต้อ่ไป ตามแบบ (ม.ก. ๔) ทา้ยระเบยีบนี ้

 ๔.๓ ผูอ้นุญาต มหีนา้ทีด่ังนี้ 

  ๑) แตง่ตัง้คณะกรรมการเพือ่ด าเนนิการตรวจสอบและพจิารณาตามระเบยีบนี ้

  ๒) พจิารณารายงานของคณะกรรมการในการตรวจสอบลักษณะและสภาพของสิง่ปลูกสรา้ง

หรอืเครือ่งใชท้ีข่อรือ้ถอน ไมท้ีไ่ดรั้บอนุญาตใหร้ือ้ถอนแลว้ และไมท้ีเ่คยอยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลูกสรา้ง

หรอืเครือ่งใชแ้ละพน้จากการเป็นไมแ้ปรรปูแลว้  

  ๓) สัง่การอนุญาตใหร้ือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใชท้ีข่ออนุญาต 

  ๔) มอี านาจลงนามในใบอนุญาตใหน้ าไมห้วงหา้มหรอืไมท้ีม่ชี ือ่หรอืชนดิตรงกับไมห้วงหา้ม

ทีเ่คยอยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใช ้เคลือ่นยา้ยออกนอกเขตจังหวัด (แบบ ม.ก. ๔) 

  ๕) แจง้ใหผู้ข้ออนุญาตทราบเป็นหนังสือ กรณียกเลกิค าขอ ที่ผูข้ออนุญาตไม่ด าเนินการ

เพิม่เตมิหรอืแกไ้ขเอกสารหรอืหลักฐานตา่งๆ ใหถ้กูตอ้งและครบถว้นภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  

 

๕. ผลลพัธท์ ีค่าดหวงัและตวัชีว้ดัผลสมัฤทธิข์องกระบวนการ 

 

 

ผลลพัธท์ ีค่าดหวงัของกระบวนการ 

 

 

ตวัชีว้ดัผลลพัธข์องกระบวนการ 

(Lag Indicator) 

๑. ผูรั้บบรกิารไดรั้บการบรกิาร ค าแนะน า และ

มาตรฐานการตรวจสอบทีด่จีากเจา้หนา้ที ่

๒. ผูรั้บบรกิารไดรั้บความสะดวกรวดเร็ว 

ถกูตอ้ง และทันตามก าหนดเวลา 

๓. ผูรั้บบรกิารสามารถใชเ้ป็นหลักฐานในการ

น าเคลือ่นยา้ยไมอ้อกนอกเขตจังหวัด และ      

ใชเ้ป็นหลักฐานยนืยนัความเป็นเจา้ของไม ้      

ทีไ่ดรั้บการตรวจสอบและอนุญาตจากพนักงาน

เจา้หนา้ทีแ่ลว้ โดยถอืวา่เป็นหลักฐานแสดง

สทิธใินการครอบครองไมด้ว้ย 

 

๑. รอ้ยละของการออกใบอนุญาตใหน้ า          

ไมห้วงหา้มหรอืไมท้ีม่ชี ือ่หรอืชนดิตรงกบั      

ไมห้วงหา้มทีเ่คยอยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้ง

หรอืเครือ่งใช ้เคลือ่นยา้ยออกนอกเขตจังหวัด        

ทีถ่กูตอ้งตามเวลามาตรฐานทีก่ าหนด 

๒. จ านวนครัง้ของความผดิพลาดจากการ 

ออกใบอนุญาตใหน้ าไมห้วงหา้มหรอืไมท้ีม่ชี ือ่

หรอืชนดิตรงกบัไมห้วงหา้มทีเ่คยอยูใ่นสภาพ

เป็นสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใช ้เคลือ่นยา้ยออก

นอกเขตจังหวดั เป็นศนูย ์

๓. จ านวนครัง้ของการหลกีเลีย่งทีผู่รั้บอนุญาต

ไมแ่จง้ใหเ้จา้หนา้ทีห่น่วยงานปลายทาง

ตรวจสอบ เป็นศนูย ์

๓ 



๖. ข ัน้ตอนการปฏบิตัแิละการควบคมุกระบวนการ (Procedure) 

ข ัน้ตอนการท างาน จดุควบคมุ ระดบัควบคมุ ความถีใ่นการตรวจ ผูร้บัผดิชอบ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

ความถกูตอ้งครบถว้น 

ของเอกสาร 

เป็นไปตามกฎหมาย  

และระเบยีบทีก่ าหนด 

(ถกูตอ้งครบถว้น ๑๐๐%) 

ทกุครัง้ทีไ่ดร้ับค าขอ พนักงานเจา้หนา้ทีผู่ร้ับค าขอ 

ประจ าส านักงาน 

เอกสารหลกัฐานแสดงตน วา่เป็นบคุคล

ธรรมดาหรอืนติบิคุคล โดยสามารถมอบ

อ านาจใหต้วัแทนด าเนนิการแทนได ้       

พรอ้มดว้ยหลกัฐานทีด่นิ ภาพถา่ยและ        

แผนทีส่งัเขปของสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใช ้

ทีข่อเคลือ่นยา้ย และหลกัฐานแสดง

กรรมสทิธิ ์สทิธคิรอบครอง หรอืสทิธ ิ      

ใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิปลายทางทีป่ระสงค ์     

จะน าไมเ้คลือ่นยา้ยไป 

 

 

 

 

ระยะเวลา ทนัททีีต่รวจสอบเอกสาร

หลกัฐานแลว้วา่ถกูตอ้ง

ครบถว้น 

ทกุครัง้ทีไ่ดร้ับค าขอ พนักงานเจา้หนา้ทีผู่ร้ับค าขอ 

ประจ าส านักงาน 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการตรวจสอบที่

ก าหนด (ลกัษณะและสภาพ

ของสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใช ้

ไมอ่ยูใ่นลกัษณะพราง และมี

อายทุีอ่ยูใ่นสภาพนัน้ พน้จาก

การเป็นไมแ้ปรรปูแลว้ /

ระยะเวลาเป็นไปตาม SLA)  

- ถกูตอ้งครบถว้น ๑๐๐% 

- ระยะเวลาในการ         

  ใหบ้รกิารเป็นไปตาม 

  เวลามาตรฐานทีก่ าหนด 

ทกุครัง้ทีด่ าเนนิการตรวจสอบ คณะกรรมการ 

ทีผู่อ้นุญาตแตง่ตัง้ 

 

๔ 

 

ผูร้ับบรกิาร 
ยืน่ค าขอ 

๑. ตรวจสอบ 
ค าขอ/เอกสารหรอื
หลกัฐานตา่ง ๆ  

ถกูตอ้ง 

ไมถ่กูตอ้ง 
และครบถว้น 

๒. เสนอใหผู้อ้นญุาต
ด าเนนิการแจง้คณะกรรมการ

ทีผู่อ้นุญาตแตง่ตัง้ 
เพือ่ด าเนนิการตรวจสอบ 
และพจิารณาตามระเบยีบฯ 

 

๓. ตรวจสอบลักษณะ

และสภาพของ 
สิง่ปลกูสรา้ง   

หรอืเครือ่งใชท้ีข่อ   
รือ้ถอน 

ถกูตอ้ง 

ไมถ่กูตอ้ง 
ยกเลกิค าขอ 

ผูอ้นุญาตมี
หนังสอืแจง้
ใหแ้กไ้ข 

และเพิม่เตมิ
เอกสารฯ
ภายในเวลา 
ทีก่ าหนด 



  

๖. ข ัน้ตอนการปฏบิตัแิละการควบคมุกระบวนการ (Procedure) 

ข ัน้ตอนการท างาน จดุควบคมุ ระดบัควบคมุ ความถีใ่นการตรวจ ผูร้บัผดิชอบ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

ระยะเวลา ทนัททีีต่รวจสอบสภาพ

ของสิง่ปลกูสรา้งหรอื

เครือ่งใชแ้ลว้วา่ถกูตอ้ง

อยูใ่นหลกัเกณฑท์ี่

อนุญาตไดต้ามระเบยีบฯ 

ทกุครัง้ทีต่รวจสอบสภาพของ
สิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใช ้ 

คณะกรรมการ 

ทีผู่อ้นุญาตแตง่ตัง้ 

- บนัทกึการตรวจสอบสิง่ปลกูสรา้งหรอื

เครือ่งใช ้

- ภาพถา่ยสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใช ้

 

 

 

 

 

ระยะเวลา ทนัททีีผู่อ้นญุาตพจิารณา

อนุญาตใหร้ือ้ถอน 

ทกุครัง้ทีผู่อ้นุญาตพจิารณา

อนุญาตใหร้ือ้ถอน 

คณะกรรมการ 

ทีผู่อ้นุญาตแตง่ตัง้ 

 

 ระยะเวลา ท าการรือ้ถอนใหแ้ลว้

เสร็จภายในสามสบิวนั 

ทกุครัง้ทีท่ าการรือ้ถอนเสร็จ ผูข้ออนุญาต  

 

 

 

 

 

มาตรฐานการตรวจสอบที่

ก าหนด (ชนดิไม ้และลกัษณะ

สภาพของไมนั้น้วา่ไมช้ ิน้ใด

เป็นองคป์ระกอบสว่นใดของ

สิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใช ้/

ระยะเวลาเป็นไปตาม SLA)  

- ถกูตอ้งครบถว้น ๑๐๐% 

- ระยะเวลาในการ

ใหบ้รกิารเป็นไปตามเวลา

มาตรฐานทีก่ าหนด 

ทกุครัง้ทีด่ าเนนิการตรวจสอบ คณะกรรมการ 

ทีผู่อ้นุญาตแตง่ตัง้ 

 

 

๕ 

๗. คณะกรรมการ
ตรวจสอบไมท้ีร่ือ้ถอนแลว้
จัดท าบญัชรีายการแสดง
ชนดิ จ านวน ขนาด 

ปรมิาตร และประทบัตรา
ประจ าตวัของเจา้หนา้ที ่
ป่าไมท้ีร่ว่มตรวจสอบ 

๔. สง่ค าขอ ผลการตรวจสอบ
ภาพถา่ย และเอกสารที่
เกีย่วขอ้งทัง้หมด 
พรอ้มความเห็น 

เสนอใหผู้อ้นุญาตสัง่ 

๕. ผูอ้นุญาตพจิารณา 
อนุญาตใหร้ือ้ถอน  

และแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตทราบ 

๖. ผูข้ออนุญาตท าการรือ้ถอน
เสร็จแลว้ ใหแ้จง้ 
คณะกรรมการทราบ  

ใหแ้จง้ผูข้ออนญุาตทราบ 



  

๖. ข ัน้ตอนการปฏบิตัแิละการควบคมุกระบวนการ (Procedure) 

ข ัน้ตอนการท างาน จดุควบคมุ ระดบัควบคมุ ความถีใ่นการตรวจ ผูร้บัผดิชอบ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

ระยะเวลา ทนัททีีต่รวจสอบไม ้     

ทีร่ือ้ถอนแลว้ และจัดท า

บญัชไีมใ้หถ้กูตอ้งและ

ครบถว้น 

ทกุครัง้ทีต่รวจสอบและ 
จัดท าบญัชไีม ้

คณะกรรมการ 

ทีผู่อ้นุญาตแตง่ตัง้ 

- บนัทกึการตรวจสอบไมร้ือ้ถอนแลว้ 

- ภาพถา่ยไมท้ีร่ือ้ถอนแลว้ 

- บญัชไีมท้ีต่รวจสอบ 

 ความถกูตอ้งของ 

การจัดท าใบอนญุาตฯ 

ถกูตอ้ง ๑๐๐% ทกุครัง้ทีด่ าเนนิการ 

จัดท าใบอนุญาต 

คณะกรรมการ 

ทีผู่อ้นุญาตแตง่ตัง้ 
 

 ระยะเวลา - เป็นไปตามเวลา   

  มาตรฐานทีก่ าหนด  

- ถกูตอ้ง ๑๐๐% 

ทกุครัง้ทีม่กีารออกใบอนุญาต - ผูอ้นุญาต (ลงนาม) 

- คณะกรรมการทีผู่อ้นญุาต

แตง่ตัง้ (แจง้ผูข้ออนญุาต        

มารับใบอนญุาตฯ) 

ใบอนุญาตใหน้ าไมห้วงหา้มหรอืไมท้ีม่ชี ือ่

หรอืชนดิตรงกบัไมห้วงหา้มทีเ่คยอยูใ่น

สภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใช ้

เคลือ่นยา้ยออกนอกเขตจังหวดั 

(แบบ ม.ก. ๔) 

 

 

 ระยะเวลา ถกูตอ้ง ๑๐๐% ทกุครัง้ทีม่กีารออกใบอนุญาต - ผูอ้นุญาต (ลงนาม) 

- เจา้หนา้ทีธ่รุการ ประจ า

ส านักงาน (จัดท าเอกสาร) 

- หนังสอืแจง้จังหวดัปลายทาง 

- ส าเนาใบอนุญาตใหน้ าไมห้วงหา้มหรอืไม ้

ทีม่ชี ือ่หรอืชนดิตรงกบัไมห้วงหา้มทีเ่คยอยู่

ในสภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใช ้

เคลือ่นยา้ยออกนอกเขตจังหวดั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น สถานทีป่ลายทางที่

ขอน าไมเ้คลือ่นยา้ย 

 

 

๖ 

๘. คณะกรรมการและผูข้อ
อนุญาตลงลายมอืชือ่ก ากบั
บญัชรีายการไมไ้วท้กุแผน่ 

และเสนอผูอ้นุญาต 

๙. จัดท าใบอนญุาตให ้
เคลือ่นยา้ยไมอ้อกนอกเขต
จังหวดั ตามแบบ (ม.ก.๔) 

ทา้ยระเบยีบฯ 

๑๑. ส าเนาใบอนุญาตฯ  
แจง้ใหจั้งหวดัปลายทางทราบ 
พรอ้มส าเนาใหก้รมป่าไม ้

ทราบดว้ย 
กรณีกรงุเทพฯ เป็นจังหวดั
ปลายทางใหแ้จง้กรมป่าไม ้

ทราบ 
 

๑๐. ลงนามในใบอนุญาต 
ใหน้ าไมเ้คลือ่นยา้ยออกนอก 
เขตจังหวดั และแจง้ใหผู้ข้อ
อนุญาตมารับใบอนุญาตฯ 

 



  

 

 
ข ัน้ตอนการท างาน 

 

 
รายละเอยีดข ัน้ตอนการท างาน 

 

๑. ตรวจสอบค าขอ/ เอกสารหรอื

หลกัฐานตา่ง ๆ  

    ใหผู้ข้ออนุญาตยืน่ค าขอตามแบบ (ม.ก. ๑) พรอ้มดว้ยหลักฐานตามทีร่ะบไุวใ้นแบบ (ม.ก.๑) ดังตอ่ไปนี ้

     ๑. ส าหรับทอ้งทีก่รงุเทพมหานคร ใหย้ืน่ ณ กรมป่าไม ้

     ๒. ส าหรับทอ้งทีจั่งหวดัอืน่ ใหย้ืน่ ณ จังหวดัทอ้งที ่ซ ึง่เป็นทีต่ัง้ส ิง่ปลกูสรา้งหรอืเป็นทีป่ระกอบเครือ่งใชนั้น้  

         กรณีรัฐมนตรปีระกาศในราชกจิจานุเบกษาก าหนดจังหวดัใดทีห่า้มมใิหม้กีารเคลือ่นยา้ยไมอ้อกนอกเขตจังหวดัซึง่เป็นทีต่ัง้         

ของสิง่ปลกูสรา้ง หรอืทีป่ระกอบของเครือ่งใชนั้น้ และเป็นไมท้ีเ่คยอยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้ง หรอืเครือ่งใชม้าแลว้ไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิปี 

หรอืพสิจูนไ์ดว้า่ไดไ้มนั้น้มา โดยชอบดว้ยกฎหมาย ใหย้ืน่ค าขอตามแบบค าขอ (ม.ก.๑) และด าเนนิการตามวรรคหนึง่ 

         [ตามระเบยีบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการน าไมห้วงหา้มหรอืไมท้ีม่ชี ือ่หรอืชนดิตรงกบัไมห้วงหา้มทีเ่คยอยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้ง

หรอืเครือ่งใชเ้คลือ่นยา้ยออกนอกเขตจังหวดั พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ้ ๕] 

         เมือ่ไดรั้บค าขอใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอซึง่ไดรั้บมอบหมายจากผูอ้นุญาตตรวจสอบความถกูตอ้งของค าขอและเอกสาร

หรอืหลักฐานตา่ง ๆ 

           กรณีทีค่ าขอ เอกสารหรอืหลักฐานไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น ใหแ้จง้ผูข้ออนุญาตแกไ้ขเพิม่เตมิค าขอ หรอืจัดสง่เอกสารหรอื

หลักฐาน ใหถ้กูตอ้งและครบถว้นภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

          กรณีผูข้ออนุญาตไมแ่กไ้ขเพิม่เตมิค าขอ หรอืไมจั่ดสง่เอกสารหรอืหลักฐานใหถู้กตอ้งและครบถว้นภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

ใหถ้อืวา่ค าขอนัน้เป็นอนัยกเลกินับแตว่ันทีพ่น้ก าหนดระยะเวลาดังกลา่ว และใหผู้อ้นุญาตแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ข้ออนุญาตทราบ 

          กรณีทีค่ าขอและเอกสารหรอืหลักฐานถูกตอ้งและครบถว้น ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอออกใบรับค าขอใหแ้กผู่ข้ออนุญาต 

ตามแบบใบรับค าขออนุญาตใหน้ าไมห้วงหา้มหรอืไมท้ีม่ชี ือ่หรอืชนดิตรงกบัไมห้วงหา้มทีเ่คยอยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลูกสรา้งหรอืเครือ่งใช ้

เคลือ่นยา้ยออกนอกเขตจังหวัด (ม.ก.๒)  และลงทะเบยีนรับค าขอตามแบบทะเบยีนรับค าขออนุญาตใหน้ าไมห้วงหา้มหรอืไมท้ีม่ชี ือ่

หรอืชนดิตรงกบัไมห้วงหา้มทีเ่คยอยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใช ้เคลือ่นยา้ยออกนอกเขตจังหวัด (ม.ก.๓) ทา้ยระเบยีบนี ้

 

๗ 



  

 

 
ข ัน้ตอนการท างาน 

 

 
รายละเอยีดข ัน้ตอนการท างาน 

 

๒. เสนอใหผู้อ้นุญาตด าเนนิการ

แจง้คณะกรรมการทีผู่อ้นุญาต

แตง่ตัง้เพือ่ด าเนนิการตาม       

ระเบยีบฯ 

     พนักงานเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอ ตรวจสอบค าขอและเอกสารหรอืหลกัฐานถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ เสนอใหผู้อ้นุญาตด าเนนิการแจง้

คณะกรรมการทีผู่อ้นุญาตแตง่ตัง้ เพือ่ด าเนนิการตรวจสอบและพจิารณาตามระเบยีบ 

๓. ตรวจสอบลักษณะและสภาพ

ของสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใช ้     

ทีข่อรือ้ถอน 

   

     ๑. นัดหมายผูข้ออนุญาตในการตรวจสอบสถานทีท่ีส่ ิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใชต้ัง้อยู ่

     ๒. ตรวจสอบวา่ทีต่ัง้ของสิง่ปลกูสรา้งหรอืทีป่ระกอบของเครือ่งใชนั้น้ ตรงตามหลกัฐานทีด่นิทีน่ ามายืน่ประกอบค าขอหรอืไม ่

     ๓. ตรวจสอบวา่สิง่ปลกูสรา้งมไิดอ้ยูใ่นสภาพพรางวา่เป็นสิง่ปลกูสรา้ง หรอือยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้งอนัไมช่อบดว้ยลักษณะ    

สิง่ปลกูสรา้งทัว่ ๆ ไป หรอืทีผ่ดิปกตวิสิยั ทัง้นี ้ตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นสภาพเชน่นัน้มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่หา้ปีส าหรับไมอ้ืน่ทีม่ใิชไ่มส้กั และ   

ไมน่อ้ยกวา่สบิปีส าหรับไมส้กั 

         ส าหรับเครือ่งใชใ้หต้รวจสอบวา่ มสีภาพพรอ้มทีจ่ะใชป้ระโยชน ์มใิชเ่พยีงแตเ่ปลีย่นรปูหรอืขนาดหรอืเปลีย่นสภาพเทา่นัน้ และ

อยูใ่นสภาพเป็นเครือ่งใชท้ีช่อบดว้ยลกัษณะของเครือ่งใชท้ีใ่ชเ้ป็นปกตใินทอ้งทีนั่น้หรอืไมผ่ดิปกตวิสิยั ทัง้นี ้ตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นเชน่นัน้

มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่หา้ปีส าหรับไมอ้ืน่ทีม่ใิชไ่มส้กั และไมน่อ้ยกวา่สบิปีส าหรับไมส้กั 

         กรณีรัฐมนตรปีระกาศก าหนดจังหวดัใดทีห่า้มมใิหม้กีารเคลือ่นยา้ยไมอ้อกนอกเขตจังหวดั สิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใชต้อ้งมสีภาพ

ในเชน่นัน้มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิปี 

     ๔. ขอ้สงัเกต อายขุองสิง่ปลกูสรา้งอาจพจิารณาจากทะเบยีนบา้น หรอืหลักฐานพยานแวดลอ้ม ทัง้บคุคลและสิง่ของ ก็ได ้

๔. สง่ค าขอ ผลการตรวจสอบ

ภาพถา่ย และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง

ทัง้หมด พรอ้มความเห็นเสนอให ้

ผูอ้นุญาตสัง่ 

     หากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ มขีอ้เท็จจรงิวา่สามารถอยูใ่นหลกัเกณฑ ์สามารถด าเนนิการอนุญาตไดต้ามระเบยีบฯ ใหจ้ัดท า

รายงานผลการตรวจสอบสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใช ้พรอ้มภาพถา่ยทกุดา้นสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใชท้ีข่ออนุญาต (เทา่ทีก่ระท าได)้ 

และค าขอ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด พรอ้มความเห็นใหร้ือ้ถอนและด าเนนิการตามระเบยีบไดเ้สนอใหผู้อ้นุญาตพจิารณาสัง่การตอ่ไป 

     แตห่ากวา่ตรวจสอบสอบแลว้ ไมอ่ยูใ่นหลกัเกณฑท์ีจ่ะอนุญาตตามระเบยีบฯ ได ้ใหแ้จง้ผูข้ออนุญาตทราบและยกเลกิค าขอตอ่ไป 

๘ 



 

 
ข ัน้ตอนการท างาน 

 

 
รายละเอยีดข ัน้ตอนการท างาน 

 

๕. ผูอ้นุญาตพจิารณาอนุญาต      

ใหร้ือ้ถอน และแจง้ใหผู้ข้ออนุญาต

ทราบ 

     ผูอ้นุญาตพจิารณารายงานของคณะกรรมการและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ แลว้ จงึมขีอ้สัง่การใหผู้ข้ออนุญาต        

รือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใชไ้ด ้โดยใหค้ณะกรรมการแจง้ผูข้ออนุญาตทราบและด าเนนิการตอ่ไป 

     คณะกรรมการควรแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตน าไมท้ีร่ือ้ถอนแลว้ทีม่ชีนดิ หนา้ตดัไม ้และความยาว เหมอืนกนัหรอืเทา่กนั จัดวางอยูใ่นกอง

เดยีวกนั และใหห้นา้ตดัของไมเ้รยีงเสมอกนั เพือ่ความสะดวกในการตรวจวดั นับจ านวน และประทับตราประจ าตวัของเจา้หนา้ทีด่ว้ย 

๖. ผูข้ออนุญาตท าการรือ้ถอน

เสร็จแลว้ ใหแ้จง้คณะกรรมการ

ทราบ   

     ผูข้ออนุญาตตอ้งท าการรือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใชใ้หแ้ลว้เสร็จภายในสามสบิวัน นับแตว่ันทีไ่ดรั้บแจง้ และเมือ่รือ้ถอนเสร็จ

แลว้ใหแ้จง้คณะกรรมการทราบ เพือ่ด าเนนิการในขัน้ตอนต่อไป 

     กรณีเป็นไมท้ีร่ือ้จากสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใชแ้ลว้ ตอ้งพสิจูนไ์ดว้า่เคยอยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใชม้าแลว้และ       

พน้จากการเป็นไมแ้ปรรปูแลว้ โดยใหค้ณะกรรมการด าเนนิการ ดังตอ่ไปนี้ 

     ๑. ตรวจสอบลักษณะและสภาพของไมนั้น้วา่ ไมช้ ิน้ใดเป็นองคป์ระกอบสว่นใดของสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใช ้และจัดท าบญัชแีสดง

ชนดิ จ านวน ขนาด ปรมิาตร พรอ้มทัง้ใหค้ณะกรรมการและผูข้ออนุญาตลงลายมอืชือ่ก ากบับญัชรีายการไมนั้น้ไวท้กุแผน่ แลว้สง่ค าขอ 

บญัช ีภาพถา่ย และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด พรอ้มความเห็นเสนอใหผู้อ้นุญาตพจิารณาสัง่การตอ่ไป 

     ๒. เมือ่ผูอ้นุญาตไดรั้บรายงานจากคณะกรรมการแลว้ และเห็นวา่ควรอนุญาต คณะกรรมการจงึจะด าเนนิการตามขัน้ตอนตอ่ไป 

๗. คณะกรรมการตรวจสอบไม ้   

ทีร่ือ้ถอนแลว้ จัดท าบญัชรีายการ

แสดงชนดิ จ านวน ขนาด ปรมิาตร 

และประทับตราประจ าตวัของ

เจา้หนา้ทีป่่าไมท้ีร่ว่มตรวจสอบ 

 

     เมือ่คณะกรรมการไดรั้บแจง้จากผูข้ออนุญาตวา่ รือ้ถอนเสร็จแลว้ และมกีารนัดหมายวันทีส่ะดวกในท าการตรวจสอบเรยีบรอ้ยแลว้ 

คณะกรรมการจะตอ้งด าเนนิการ ดังนี้ 

     ๑. ตรวจสอบชนดิไม ้เจา้หนา้ทีป่่าไมส้ามารถพจิารณาไดจ้ากการเรยีนรู ้ฝึกอบรม ประสบการณ์การตรวจสอบไม ้หรอืเปรยีบเทยีบ

จากตัวอยา่งของชนดิไมท้ีม่อียู ่และยงัหากมขีอ้สงสยัหรอืไมม่ัน่ใจชนดิไมท้ีต่รวจสอบ โดยสามารถหาขอ้มลูชนดิไมเ้พิม่เตมิไดท้างเว็บ

ไซด ์RFD Single Window จากส านักวจัิยและพัฒนาการป่าไม ้กรมป่าไม ้(http//nsw.forest.go.th) และทางเว็บไซด ์www.wood-

database.com 

 
 

๙ 

http://www.wood-database.com/
http://www.wood-database.com/


  

 

 
ข ัน้ตอนการท างาน 

 

 
รายละเอยีดข ัน้ตอนการท างาน 

 

๗. คณะกรรมการตรวจสอบไม ้   

ทีร่ือ้ถอนนัน้ แลว้จัดท าบญัชี

รายการแสดงชนดิ จ านวน ขนาด 

ปรมิาตร และประทับตราประจ าตวั

ของเจา้หนา้ทีป่่าไมท้ีร่ว่ม

ตรวจสอบ (ตอ่) 

 

     ๒. วดัขนาดไม ้: วัดตามลักษณะของไม ้เชน่ ไมท้อ่นใหว้ดัความโตและความยาวของไม ้และไมแ้ปรรปูใหว้ัดความกวา้ง ความหนา 

และความยาวของไม ้ 

     ๓. ค านวณปรมิาตรไม ้โดยน าขอ้มลูการวดัขนาดไม ้มาค านวณทางคณติศาสตรร์ว่มกบัจ านวนไมท้ีว่ดัได ้จงึจะไดป้รมิาตรของไมนั้น้  

โดยมหีน่วยเป็นลกูบาศกเ์มตร 

         สตูรค านวณไมท้อ่น    ปรมิาตร = โต x โต x ยาว x ๐.๐๗๙๗๕ 

         สตูรค านวณไมแ้ปรรปู  ปรมิาตร = กวา้ง x ยาว x หนา 

     ๔. เจา้หนา้ทีป่่าไมท้ีร่ว่มเป็นคณะกรรมการประทับตราประจ าตวัไวท้ีท่กุทอ่น แผน่ ช ิน้ เพือ่รับรองการตรวจสอบ หากไมส่ามารถ

ประทับตราไดเ้พราะเหตใุด ใหห้มายเหตไุวใ้นบญัชรีายการไมด้ว้ย 

๘. คณะกรรมการและผูข้ออนุญาต

ลงลายมอืชือ่ก ากบับญัชรีายการ

ไมไ้วท้กุแผน่ และเสนอผูอ้นุญาต 

 

     เมือ่คณะกรรมการจัดท าบญัชรีายการไมเ้สร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ใหค้ณะกรรมการและผูข้ออนุญาตลงลายมอืชือ่ก ากบับญัชรีายการไมนั้น้

ไวท้กุแผน่ แลว้เสนอใหผู้อ้นุญาตเพือ่ออกใบอนุญาตใหเ้คลือ่นยา้ยไมต้อ่ไป ตามแบบใบอนุญาตใหน้ าไมห้วงหา้มหรอืไมท้ีม่ชี ือ่หรอื

ชนดิตรงกบัไมห้วงหา้มทีเ่คยอยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้งหรอืเคยอยูใ่นสภาพเป็นเครือ่งใชเ้คลือ่นยา้ยออกนอกเขตจังหวดั (ม.ก.๔) 

ทา้ยระเบยีบนี ้

๙. จดัท าใบอนุญาตใหเ้คลือ่นยา้ย

ไมอ้อกนอกเขตจังหวดั ตามแบบ 

(ม.ก.๔) ทา้ยระเบยีบฯ 

 

     ใหค้ณะกรรมการจัดท าใบอนุญาตฯ (แบบ ม.ก.๔) โดยมรีายละเอยีด ดังนี ้

     ๑. ทีท่ าการ   กรมป่าไมห้รอืจังหวัดทีอ่อกใบอนุญาตฯ 

     ๒. เลม่ที ่เลขที ่  โดยออกตามล าดับของผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตจากกรมป่าไมห้รอืจังหวดัทีอ่อกใบอนุญาตฯ 

     ๓. วันที ่  วันทีอ่อกใบอนุญาตฯ 

     ๔. อาศัยอ านาจตามพระราชบญัญตัป่ิาไม ้พทุธศักราช ๒๔๘๔   ตามมาตรา ๓๘ ตร ีวรรคหนึง่ (จังหวดัทัว่ไป)   

หรอืตามมาตรา ๓๙ ตร ีวรรคสอง (จังหวดัทีรั่ฐมนตรปีระกาศในราชกจิจานุเบกษา) 

     ๕. ผูอ้นุญาต   อธบิดกีรมป่าไมห้รอืผูว้า่ราชการจังหวัดทีอ่อกใบอนุญาตฯ   

๑๐ ๑๐ 



  

 

 
ข ัน้ตอนการท างาน 

 

 
รายละเอยีดข ัน้ตอนการท างาน 

 

๙. จดัท าใบอนุญาตใหเ้คลือ่นยา้ย

ไมอ้อกนอกเขตจังหวดั ตามแบบ 

(ม.ก.๔) ทา้ยระเบยีบฯ (ตอ่) 

 

     ๖. อนุญาตให ้  ชือ่ผูข้ออนุญาตและทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น 

     ๗. น าไมห้วงหา้มฯ   ระบจุ านวนและปรมิาตรรวมของไมท้ีน่ าเคลือ่นยา้ย 

     ๘. เคลือ่นยา้ยจาก   สถานทีแ่ละทีอ่ยูต่น้ทางในการน าเคลือ่นยา้ย 

     ๙. ไปยงัที ่  สถานทีแ่ละทีอ่ยูป่ลายทางในการน าเคลือ่นยา้ย 

     ๑๐. โดยพาหนะ   พาหนะทีใ่ชใ้นการน าไมเ้คลือ่นยา้ย เชน่ รถยนต ์เรอื  

           ซึง่การออกใบอนุญาตแตล่ะฉบบั ใหใ้ชส้ าหรับพาหนะคันเดยีวหรอืเรอืล าเดยีว หรอืรถพว่งหรอืเรอืพว่ง โดยใหร้ะบหุมายเลข

ทะเบยีนไวใ้หถ้กูตอ้งดว้ย 

           กรณีไมท้ีข่อเคลือ่นยา้ยจะตอ้งใชพ้าหนะมากกวา่หนึง่คัน หรอืมากกวา่หนึง่ล าใหจั้ดท าบญัชไีม ้แยกตามจ านวนของพาหนะ       

ทีจ่ะใชข้นยา้ยดว้ย 

     ๑๑. หมายเลขทะเบยีน   หมายเลขทะเบยีนของพาหนะทีใ่ชใ้นการน าไมเ้คลือ่นยา้ย 

     ๑๒. ในความควบคมุของ   เจา้ของไม ้หรอืผูท้ีค่วบคมุไมท้ีไ่ปกบัพาหนะ หรอืคนขบัพาหนะ 

     ๑๓. ใบอนุญาตนีใ้หใ้ชไ้ดจ้นถงึวันที ่  การก าหนดอายใุบอนุญาต ใหผู้อ้นุญาตก าหนดตามความจ าเป็นพอทีจ่ะน าไมเ้คลือ่นยา้ย      

ไปถงึสถานทีป่ลายทางได ้แตต่อ้งไมเ่กนิสามสบิวันนับแตว่ันทีอ่อกใบอนุญาต 

     ๑๔. บญัชรีายการไมห้วงหา้มหรอืไมท้ีม่ชีนดิหรอืชือ่ตรงกบัไมห้วงหา้มทีเ่คยอยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใช ้           

ทา้ยใบอนุญาต   ใหล้งรายละเอยีดชนดิไม ้จ านวน ขนาด และปรมิาตร พรอ้มลักษณะไมใ้หค้รบถว้น และตามขอ้เท็จจรงิทีต่รวจสอบ   

๑๐. ลงนามในใบอนุญาต 

ใหน้ าไมเ้คลือ่นยา้ยออกนอก 

เขตจังหวดั และแจง้ใหผู้ข้อ

อนุญาตมารับใบอนุญาตฯ 

     ๑. ผูอ้นุญาตหรอืผูม้อี านาจลงนามในใบอนุญาตฯ ไดแ้ก ่อธบิดกีรมป่าไม ้หรอืผูว้า่ราชการจังหวัด แลว้แตก่รณี 

     ๒. เมือ่ผูอ้นุญาตลงนามในใบอนุญาตฯ แลว้ ใหค้ณะกรรมการแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตทราบและมารับใบอนุญาตฯ ตอ่ไป 

     ๓. การขอรับอนุญาตจากพนักงานเจา้หนา้ทีก่รณีดังกลา่ว ไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีม ตามมาตรา ๓๙ ตร ีแหง่พระราชบญัญตัป่ิาไม ้

พทุธศักราช ๒๔๘๔ แกไ้ขโดยค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิที ่๓๑/๒๕๕๙ เรือ่ง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้

๑๑ 



  

 

 
ข ัน้ตอนการท างาน 

 

 
รายละเอยีดข ัน้ตอนการท างาน 

๑๑. ส าเนาใบอนุญาตฯ แจง้ให ้

จังหวดัปลายทางทราบ พรอ้ม

ส าเนาใหก้รมป่าไมท้ราบดว้ย 

กรณีกรงุเทพฯ เป็นจังหวัด

ปลายทางใหแ้จง้กรมป่าไมท้ราบ 

     ๑. เมือ่ออกใบอนุญาตใหเ้คลือ่นยา้ยไมแ้ลว้ ใหผู้อ้นุญาตแจง้จังหวัดปลายทางทราบโดยเร็ว พรอ้มส าเนาใหก้รมป่าไมท้ราบดว้ย  

ในกรณีทีก่รงุเทพมหานครเป็นจังหวดัปลายทางใหแ้จง้กรมป่าไมท้ราบ 

     ๒. เมือ่ไมท้ีไ่ดรั้บอนุญาตไปถงึสถานทีท่ีก่ าหนดในใบอนุญาตแลว้ ใหผู้รั้บอนุญาตแจง้จังหวดัทอ้งที ่ส าหรับในทอ้งที่

กรงุเทพมหานครแจง้ตอ่กรมป่าไมภ้ายในหา้วันท าการนับแตว่ันทีไ่มท้ีไ่ดรั้บอนุญาตไปถงึสถานทีท่ีก่ าหนดในใบอนุญาต เพือ่ให ้

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบแลว้แจง้ผลการตรวจสอบใหผู้อ้นุญาตทราบ กรณีจังหวดัปลายทางมใิชก่รงุเทพมหานคร ใหจั้งหวดั

ปลายทางสง่ส าเนาหนังสอืทีไ่ดแ้จง้ผูอ้นุญาตใหอ้ธบิดกีรมป่าไมท้ราบดว้ย 

         ดังนัน้ เมือ่คณะกรรมการแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมารับใบอนุญาตฯ ตอ้งแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตทราบดว้ยวา่  ไมท้ีไ่ดรั้บอนุญาตไปถงึ

สถานทีท่ีก่ าหนดในใบอนุญาตแลว้ ใหผู้ข้ออนุญาตแจง้จังหวดัทอ้งทีท่ราบดว้ย เพือ่ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบตามระเบยีบฯ 

ตอ่ไป 

 

๑๒ 



 

๗. เอกสารอา้งองิ (Reference Document) 

 ๗.๑ พระราชบญัญตัป่ิาไม ้พทุธศกัราช ๒๔๘๔ มาตรา ๓๙ ตร ีแกไ้ขเพิม่เตมิโดย 

  ค าสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิที ่๓๑/๒๕๕๙ เรือ่ง การแกไ้ขเพิม่เตมิ 

  กฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้

 ๗.๒ ระเบยีบกรมป่าไม ้วา่ดว้ยการน าไมห้วงหา้มหรอืไมท้ีม่ชี ือ่หรอืชนดิตรงกบัไมห้วงหา้ม 

  ทีเ่คยอยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใช ้เคลือ่นยา้ยออกนอกเขตจังหวดั  

  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๘. แบบฟอรม์ทีใ่ช ้(Form) 

 ๘.๑ ค าขอรับใบอนุญาตใหน้ าไมห้วงหา้มหรอืไมท้ีม่ชี ือ่หรอืชนดิตรงกบัไมห้วงหา้มทีเ่คย 

  อยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้งหรอืเคยอยูใ่นสภาพเป็นเครือ่งใช ้เคลือ่นยา้ยออกนอก 

  เขตจังหวดั  (ม.ก.๑) 

 ๘.๒ ใบรับค าขออนุญาตใหน้ าไมห้วงหา้มหรอืไมท้ีม่ชี ือ่หรอืชนดิตรงกบัไมห้วงหา้มทีเ่คย 

  อยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใช ้เคลือ่นยา้ยออกนอกเขตจังหวัด  (ม.ก.๒) 

 ๘.๓ ทะเบยีนรับค าขออนุญาตใหน้ าไมห้วงหา้มหรอืไมท้ีม่ชี ือ่หรอืชนดิตรงกบัไมห้วงหา้ม 

  ทีเ่คยอยูใ่นสภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้งหรอืเครือ่งใช ้เคลือ่นยา้ยออกนอกเขตจังหวดั  (ม.ก.๓) 

 ๘.๔ ใบอนุญาตใหน้ าไมห้วงหา้มหรอืไมท้ีม่ชี ือ่หรอืชนดิตรงกบัไมห้วงหา้มทีเ่คยอยูใ่น 

  สภาพเป็นสิง่ปลกูสรา้งหรอืเคยอยูใ่นสภาพเป็นเครือ่งใช ้เคลือ่นยา้ยออกนอก 

  เขตจังหวดั  (ม.ก.๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔ 



  

 

 

๑๕ 



  

 

 

 

๑๖ 



  

 

 

๑๗ 



  

 

 

๑๘ 



  

 

 

๑๙ 



  

 

 

๒๐ 



  

 

 

๒๑ 



  

 

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

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

                                                                               ลงชื่อ...............................ผู้รับค าขอ 

 ม.ก. ๑ 

 

ค ำขอรับใบอนุญำตให้น ำไม้หวงห้ำมหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ำมที่เคยอยู่ 

ในสภำพเป็นสิ่งปลูกสร้ำงหรอืเคยอยู่ในสภำพเป็นเครื่องใช้ เคลื่อนย้ำยออกนอกเขตจังหวัด 

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

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

      วันที่............. เดือน ........................... พ.ศ. ............. 

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

     เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจ าตัวประชาชน 

อายุ.............ปีมีภูมลิ าเนาอยู่บ้านเลขที่................หมูท่ี่.............ตรอก/ซอย.......................................... 

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

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

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

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

ชื่อนิตบิุคคล................................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................. 

ณ...............................เลขทะเบียนเลขที่..................................ที่ตั้งส านักงานเลขที่.............................. 

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

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

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

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

เลขประจ าตัวประชาชน                                                  อายุ.......................ปี มภีูมลิ 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 มภีูมิล าเนาอยู่

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

/ต าบล/แขวง... 

๒๒ 



  

-๒- 

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

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

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

แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 

ขอท าค าขอยื่นต่อ........................................................ มีขอ้ความดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตน าไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับ

ไม้หวงห้าม ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรอืเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขต

จังหวัด 

  ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๓๙ ตรี วรรคหนึ่ง 

  ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๓๙ ตรี วรรคสอง 

 ข้อ 2 สิ่งปลูกสร้าง/เครื่องใช้ของข้าพเจ้า ขณะนี้ยังอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ที่

สมบูรณ์ ไม่อยู่ในสภาพพรางหรอืผดิปกติวิสัย โดยได้ปลูกสร้าง/ท าขึ้น เมื่อวันที่.......................................

เดือน........................... พ.ศ. ............. ณ ที่บ้านเลขที่....................... ตรอก/ซอย.................................... 

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

จังหวัด....................................................................... รวมจ านวน................................... หลัง/ชิน้  หรอื 

 ข้อ 3 ไม้ที่รื้อถอนมาจากสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้ว ได้ปลูกสร้าง/ท าขึ้น ไม่อยู่ในสภาพ

พรางหรือผิดปกติวสิัย เมื่อวันที่...........เดือน..................... พ.ศ. ........... ณ ที่บ้านเลขที่............................. 

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

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

และได้รื้อถอนไปแล้วเมื่อวนัที่.......... เดือน................... พ.ศ. ............  รวมจ านวน.................... หลัง/ชิน้ 

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

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

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

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

และมีก าหนดเวลาเพื่อการนี.้..........วัน  เพื่อประโยชนใ์นการ.................................................................... 

 ข้อ 5 หลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ 

 1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต/เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง

หรอืเครื่องใช้ ส าหรับกรณีเจา้ของมอบอ านาจให้ตัวแทนด าเนินการแทนให้แนบหนังสือมอบอ านาจและส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจด้วย 

 ส าหรับกรณีสิ่งปลูกสร้างนั้นไม่มีเลขที่บ้าน ให้ผู้ขออนุญาต/เจ้าของสิ่งปลูกสร้างน าหลักฐาน

อื่นใดที่มทีั้งหมดว่าได้ปลูกสร้างหรอืประกอบเครื่องใช้มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด

แสดงตอ่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป    
                      ๒. ในกรณีผู้ขออนุญาต… 

๒๓ 



  

 

-๓- 

 

๒. ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ ให้น าหลักฐานต่อไปนี้

ประกอบการพิจารณา คือ 

 (ก) ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลและส าเนาหนังสือรับรองของ

ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ส าเนาบัญชีรายชื่อ 

ผูถ้ือหุน้ 

 (ข) ส าเนาหนังสือแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นสว่นผูจ้ัดการของนิตบิุคคลนั้น  

 3. ส าเนาหลักฐานที่ดิน 

  ๓.๑ที่ดินที่มกีรรมสิทธิ์  

  3.2สิทธิครอบครอง  

  3.3สิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

 4. ส าเนาค าสั่งเจ้าหน้าที่ หรือส าเนาค าสั่งของศาลถึงที่สุดให้รื้อถอน ท าลาย หรือ

กระท าการอื่นใดแก่สิ่งปลูกสร้างหรอืเครื่องใช้นัน้ในพื้นที่ป่า หรอืที่ดนิอื่นของหน่วยงานของรัฐ 

  5.ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างหรอืเครื่องใช้ที่ขอเคลื่อนย้าย รวมทั้งไม้ที่เคยอยู่ในสภาพดังกล่าว 

(ทุกด้าน) 

  6. แผนที่สังเขป แสดงที่ตัง้สิ่งปลูกสร้างหรอืเครื่องใชท้ี่ขอเคลื่อนย้าย 

  7. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครองหรือสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินของที่ดิน

ปลายทางที่ประสงคจ์ะน าไม้ไปในที่ดนิหรอืหนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิที่น าไปปลูกใหม่ 

  8. ส าเนาใบอนุญาตรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)   

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

รวม..................ฉบับ    

 

              (ลายมือชื่อ)..............................................ผู้ยื่นค าขอ 

หมายเหตุ 

         (๑)ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก 

         (๒)การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจท าให้ผู้อื ่นหรือประชาชนเสียหายเป็น

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  

 

/ความเห็นเจ้าหน้าที่... 

 

 

๒๔ 
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ความเห็นเจ้าหน้าที่ 

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

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

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

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

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

      (ลายมอืชื่อ)................................................................. 

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

 

ค าสั่ง 

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

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

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

      (ลายมอืชื่อ)........................................................... 

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

 

ได้ออกใบอนุญาตแล้ว  เล่มที่.............. เลขที่............. ลงวันที่........... เดือน...................... พ.ศ. ........... 

 

    (ลาย มอืชื่อ)......................................................... ผู้เขียนใบอนุญาต 

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๕ 



  

 

ม.ก.  2 

 

ใบรับค ำขออนุญำตให้น ำไม้หวงห้ำมหรอืไม้ที่มีชื่อหรอืชนิดตรงกับไม้หวงห้ำม 

ที่เคยอยู่ในสภำพเป็นสิ่งปลูกสร้ำงหรอืเครื่องใช้ เคลื่อนย้ำยออกนอกเขตจังหวัด 

 

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

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

ชื่อผู้ขอ.................................................................................................................... ..........................  

เลขประจ าตัวประชาชน 

  ใบรับค าขอนี้ ออกไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่า กรมป่าไม้/จังหวัด..........................................

ได้รับค าขอไว้เรียบร้อยแล้ว และจะด าเนินการพิจารณาต่อไป เมื่อได้รับหลักฐานครบถ้วน โดยท่านได้ยื่น

หลักฐานไว้ ดังนี้  

  1. ใบค าขออนุญาต 

                           1.1 ตามมาตรา 39 ตรี วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

                           1.2 ตามมาตรา 39 ตรี วรรคสอง พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

  2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต/เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง

หรือเครื่องใช้ ส าหรับกรณีเจ้าของมอบอ านาจให้ตัวแทนด าเนินการแทนให้แนบหนังสือมอบอ านาจและ

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจด้วย 

 ส าหรับกรณีสิ่งปลูกสร้างนั้นไม่มีเลขที่บ้าน ให้ผู้ขออนุญาต/เจ้าของสิ่งปลูกสร้างน าหลักฐาน

อื่นใดที่มทีั้งหมดว่าได้ปลูกสร้างหรอืประกอบเครื่องใช้มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด

แสดงตอ่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป    

 3. ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ ให้น าหลักฐานต่อไปนี้

ประกอบการพิจารณา คือ 

 (ก) ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลและส าเนาหนังสือรับรองของ

ส านักงานทะเบียนหุน้ส่วนบริษัทที่ออกใหไ้ม่เกิน ๖ เดือน ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้

ถือหุน้ 

 (ข) ส าเนาหนังสือแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นสว่นผูจ้ัดการของนิตบิุคคลนั้น  

      4. ส าเนาหลักฐานที่ดิน 

  4.๑ ที่ดินที่มกีรรมสิทธิ์  

  4.2 สิทธิครอบครอง  

  4.3 สิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

/     5.ภาพถ่าย… 

๒๖ 
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   5.ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ที่ขอเคลื่อนย้าย รวมทั้งไม้ที่เคยอยู่ในสภาพ

ดังกล่าว (ทุกด้าน) 

   6. แผนที่สังเขป แสดงที่ตัง้สิ่งปลูกสร้างหรอืเครื่องใช้ที่ขอเคลื่อนย้าย 

   7. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครองหรือสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินของที่ดิน

ปลายทางที่ประสงคจ์ะน าไม้ไปในที่ดนิหรอืหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดนิที่น าไปปลูกใหม่ 

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

รวม..................ฉบับ  

  

 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว ปรากฏว่า 

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

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

ให้ผู้ขออนุญาตส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในวันที่........................... ...........................เวลาท าการ

หากผู้ขออนุญาตไม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในวันเวลาที่ก าหนดดังกล่าว ถือว่าค าขออนุญาตเป็นอันยกเลิก

ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการน าไม้หวงห้ามหรอืไม้ที่มชืี่อหรอืชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพ

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

และมอบใบค าขอ ให้ผู้ขออนุญาตทราบ เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 

    ลงชื่อ .........................................ผู้ขออนุญาต 

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

    ลงชื่อ ..........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ  

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

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

    ลงชื่อ ..........................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสาร 

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

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

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

 

 

/ค ำเตือน… 
 

๒๗ 
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ค ำเตือน 

1. กรณีผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารประกอบค าขอไม่ครบถ้วน ให้น ามายื่นเพิ่มเติมภายในเวลาที่

ก าหนดข้างต้น 

2. กรณีเจา้หน้าที่ตอ้งการตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ขออนุญาตจะต้องมาติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อนัดน าตรวจหรือมาชี้แจงภายใน 7 วัน นับแต่วันที่

เจา้หน้าที่แจง้ใหท้ราบ 

3. หากผู้ขออนุญาตไม่มาติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ภายใน

ก าหนดเวลาดังกล่าว ทางราชการจะยกเลิกค าขออนุญาตนั้นเสียก็ได้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๘ 



  

 

ม.ก. 3 
 

ทะเบียนรับค าขออนุญาตใหน้ าไม้หวงหา้มหรอืไม้ที่มชืี่อหรอืชนิดตรงกับไม้หวงหา้มที่เคยอยูใ่นสภาพ 

เป็นสิ่งปลกูสร้างหรอืเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด 

ล ำดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ชื่อ-สกุล 

ภูมิล ำเนำ 

สถำนที่ต้น

ทำง 

สถำนที่

ปลำยทำง 

ผลกำร

พิจำรณำ 

ลำยมือชื่อ

เจ้ำหน้ำที่

ผู้รับค ำขอ 

ลำยมือ

ชื่อผู้ยื่น

ค ำขอ

อนุญำต 

หมำย

เหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๙ 



  

 

 

 

                ม.ก. 4 

 

ใบอนุญำตให้น ำไม้หวงห้ำมหรอืไม้ที่มชีื่อหรอืชนิดตรงกับไม้หวงห้ำม 

ท่ีเคยอยู่ในสภำพเปน็สิ่งปลกูสร้ำงหรอืเคยอยู่ในสภำพเป็นเครื่องใช้ 

เคลื่อนยำ้ยออกนอกเขตจังหวัด 

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

เล่มที่................      ที่ท าการ.................................................... 

เลขที่................                         วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. .... 

 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติปา่ไม้ พุทธศักราช 2484 

 มาตรา 39 ตรวีรรคหนึ่ง  

มาตรา 39 ตร ีวรรคสอง  

อธิบดีกรมปา่ไม/้ผู้ว่าราชการจังหวัด...................................................................................... 

อนุญาตให้..............(ชื่อผู้ขออนุญาต).........เลขประจ าตัวประชาชนเลขที่ 

อายุ................ปี มีภูมิล าเนาอยู่บา้นเลขที่..........ตรอก/ซอย......ถนน...................ต าบล/แขวง.............อ าเภอ/เขต

...................จังหวดั...............................รหัสไปรษณยี์..........................น าไมห้วงหา้มหรอืไมท้ี่มชีื่อหรอืชนิดตรง

กับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิง่ปลกูสร้างหรือเคยอยูใ่นสภาพเป็นเคร่ืองใช้เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด 

จ านวน.....................................ท่อน/แผ่น/ชิน้ปรมิาตร..................................................ลูกบาศก์เมตร ตามบัญชี

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

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

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

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

.. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .โดยพาหนะ.... . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . . . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . ..หมายเลขทะเบียน

....................................................ในความควบคุมของ.................................................................................... 

  เมื่อผู้รับอนุญาตน าไม้ไปถึงสถานที่ที่ก าหนดในใบอนุญาตแล้ว ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งต่อจังหวัดท้องที่ 

ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานครแจ้งต่อกรมป่าไม้ ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ไม้ที่ได้รับอนุญาตไปถึงสถานที่ที่ก าหนด

ในใบอนุญาต 

 ใบอนุญาตนีใ้ห้ใชไ้ด้จนถึงวันที่............(............) เดือน.........................พ.ศ. ....  
 

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

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

                                                                     อธิบดีกรมป่าไม้/ผู้ว่าราชการจังหวัด................. 

หมำยเหตุ : ประทับตราประจ าหน่วยราชการ 

๓๐ 

 

 

             



  

 

 

-๒- 

กำรต่ออำยุใบอนุญำต 

ให้ตอ่อายุใบอนุญาตฉบับนีจ้นถึงวันที่.............(..........) เดือน ............................. พ.ศ. .... 

 

                                                                   (ลายมอืชื่อ).........................................ผู้อนุญาต 

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

 

หมำยเหตุ : ประทับตราประจ าหนว่ยราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/บัญชีรำยกำร... 

 

๓๑ 



  

 

-3- 
บัญชีรายการไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้าม 
ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้  ท้ายใบอนุญาต 

ที่ท าการ.............................................................. จังหวัด............................................................  
เล่มที่.................. เลขท่ี.................... ลงวันที่............... เดือน.................................. พ.ศ. ... .. 
 

ล าดับ
ที ่

ชนิดไม้ ลักษณะไม้ 

จ านวน 
(ท่อน/
แผ่น/
ชิ้น) 

ขนาด(ซ.ม.) 
ปริมาตร

ลูกบาศก์เมตร 
รูปรอยตราหรือ 
เครื่องหมายที่ไม้ 

หมายเหตุ ยาว กว้าง โตหรือ
หนา 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม         
 
................................................. กรรมการ              (ลายมือชื่อ)...... ........................................ผู้อนุญาต        
................................................. กรรมการ                           (........................................ ......)  
................................................. กรรมการ              อธิบดีกรมป่าไม้/ผู้ว่าราชการจังหวัด............. 
................................................. ผู้รับอนุญาต  
 
 
 
 
หมายเหตุ : ประทับตราประจ าหน่วยราชการ 

๓๒ 


