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ภำคที่ 1

ค�ำสั่งคนืค�ำขอ และค�ำสั่งไม่อนุญำตตำมค�ำขอ

บทที่  1 บทน�ำ

 ในการด�าเนินการออกค�าส่ังทางปกครอง	ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้	ตามพระราชบัญญัติ

ป่าไม้	พุทธศักราช	2484	นั้น	เบื้องต้นต้องทราบและศึกษาท�าความเข้าใจถึงบทบัญญัติของการออก

ค�าสั่งทางปกครอง	ตามบทบัญญัตขิองพระราชบัญญัตวิธิปีฏบิัตริาชการทางปกครอง	พ.ศ.	2539	และ

พระราชบัญญัติป่าไม้	พุทธศักราช	2484	ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ	และต้องทราบความหมายของกิจการ

อตุสาหกรรมไม้ทีต้่องขอรบัอนญุาต	ประเภทผูรั้บอนุญาตตามทีบ่ญัญตัไิว้ในพระราชบญัญตัป่ิาไม้	พทุธศกัราช	

2484	นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ	พ.ศ.	2558	ด้วย	ดังจะกล่าวต่อไปนี้

 ก. ควำมหมำยและรูปแบบของ “ค�ำสั่งทำงปกครอง” 

 ความหมายของ	“ค�าส่ังทางปกครอง”	มีนิยามก�าหนดไว ้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง	พ.ศ.2539	มาตรา	5		ซึ่งบัญญัตวิ่า

 “ค�ำสั่งทำงปกครอง”		หมายความว่า	

	 (1)	การใช้อ�านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง

บุคคลในอันที่จะก่อ	เปลี่ยนแปลง	โอน	สงวน	ระงับ	หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่

ของบคุคล	ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรอืชัว่คราว	เช่น	การสัง่การ	การอนญุาต	การอนมุตั	ิการวนิจิฉยัอุทธรณ์	

การรับรอง	และการรับจดทะเบยีน	แต่ไม่หมายความรวมถงึการออกกฎ

	 (2)	การอื่นที่ก�าหนดในกฎกระทรวง”

	 นอกจากนี้	ควรทราบนยิามความหมายที่เกี่ยวข้องของค�าต่อไปด้วย	คอื

 "วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง"	หมายความว่า	การเตรียมการและการด�าเนินการของ

เจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค�าส่ังทางปกครองหรือกฎ	และรวมถึงการด�าเนินการใด	ๆ	ในทางปกครองตาม

พระราชบัญญัตนิี้	
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 "การพิจารณาทางปกครอง" หมายความว่า การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําส่ังทางปกครอง 
  "กฎ" หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
 สําหรับรูปแบบของ “คําส่ังทางปกครอง” มีบัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539  มาตรา 34 ซ่ึงบัญญัติว่า 
 มาตรา 34 คําส่ังทางปกครองอาจทําเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายใน
รูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ 

 ข. บทบัญญัติของกฎหมายป่าไม้ซึ่งให้อํานาจในการออกคําสั่งทางปกครอง ว่าด้วย
กิจการอุตสาหกรรมไม้ 
 เมื่อทราบถึงความหมายและรูปแบบของ “คําส่ังทางปกครอง” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 แล้ว ต่อไปน้ีควรทราบถึงบทบัญญัติในมาตราต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ซ่ึงให้อํานาจในการออกคําส่ังทางปกครองของ
กรมป่าไม้ไว้โดยเฉพาะ ดังนี้ 
 1. อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 มาตรา 48 ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ 
ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป มีไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยูงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน 
ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพ้ีเขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อีเฒ่า 
และไม้เก็ดเขาควาย แปรรูป ไม่ว่าจํานวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจํานวนเกิน 
0.20 ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต" 
 เพ่ือประโยชน์แห่งความในวรรคหนึ่ง ไม้ซุงหรือไม้ท่อนที่จมอยู่ในแม่น้ําลําคลองในรัศมีห้าสิบเมตร
ของบริเวณที่ทําการแปรรูปไม้ และไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของให้สันนิษฐานว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความครอบครอง
ของผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ที่มีโรงงานอยู่ในบริเวณนั้น 
 ความในวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกระทําแก่ไม้ทีน่ําเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย 
 (มาตรา 48 แก้ไขโดย ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 106/2557  เรื่อง 
แก้ไขเพิม่เติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ วันที ่21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ข้อ 2) 
  มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตทําการแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตก
ถึงพระอาทิตย์ข้ึน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือ 
 หมายเหตุ อนุญาตเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาตทําการแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาตั้งแต่
พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ข้ึน 
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 มำตรำ ๕๓	 เพื่อที่จะดูว่าผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้ได้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติ

นี้หรอืไม่	พนักงานเจ้าหน้าที่มอี�านาจตรวจการแปรรูปไม้และกจิการของผู้รับอนุญาตได้	ผู้รับอนุญาตต้อง

อ�านวยความสะดวกและตอบค�าถามแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการนี้

 หมำยเหตุ	ตรวจการแปรรูปไม้	และกจิการของผู้รับอนุญาต

   มำตรำ 53	ตรี	ภายในเขตควบคุม	ห้ามมิให้ผู ้ใดค้า	หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่ง

สิ่งประดิษฐ์	 เครื่องใช้	หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท�าด้วยไม้หวงห้ามที่มีชนิดไม้ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าที่

รัฐมนตรกี�าหนดตามมาตรา	53	ทวิ	เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 (มาตรา 53 ตร ีบัญญัตขิึ้นโดย พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 21)

 มำตรำ ๕๖ ใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามความในพระราชบัญญัตินี้	จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับ

อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

	 ถ้าผู ้รับอนุญาตตาย		ทายาทหรือผู้จัดการมรดกจะท�าการแทนตามใบอนุญาตนั้นต่อไปก็ได้		

แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันผู้รับอนุญาตตาย	และถ้าทายาทหรือผู้จัดการมรดกประสงค์จะท�าการ

แทนต่อไปอกี		ต้องยื่นค�าขออนุญาตก่อนก�าหนดเวลาที่กล่าวแล้วได้สิ้นสุดลง

 หมำยเหตุ		กรณทีายาทหรอืผู้จดัการมรดกประสงค์จะท�าการแทนผูร้บัอนญุาตซึง่ถงึแก่ความตาย

เกนิกว่า	90	วัน	นับแต่ผู้รับอนุญาตตาย	จะต้องยื่นค�าขออนุญาตก่อนก�าหนดเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง

 มำตรำ 59	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

ได้ดังต่อไปนี้

	 (1)	เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิัตติามพระราชบัญญัตนิี้	กฎกระทรวง	ข้อก�าหนด	

หรือเงื่อนไขในการอนุญาต	หรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้

จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกนิหนึ่งร้อยยี่สบิวัน

	 (2)	เมื่อมีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้	จะส่ังพัก

ใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมคี�าพพิากษาถงึที่สุดก็ได้

 (มาตรา 59 แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏวิัตฉิบับที่ 116 พ.ศ. 2515 ข้อ 7)

 หมำยเหตุ		เงื่อนไขการพักใช้ใบอนุญาต

	 ก)	เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิัตติามพระราชบัญญัตนิี้	กฎกระทรวง	ข้อก�าหนด	

หรือเงื่อนไขในการอนุญาต	หรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้

ทัง้นี้	การสั่งพักใช้ใบอนุญาตกรณนีี้	จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกนิหนึ่งร้อยยี่สบิวัน

	 ข)	เมื่อมีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้	ทั้งนี้	การ

สั่งพักใช้ใบอนุญาตกรณนีี้	จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้จนกว่าศาลจะมคี�าพพิากษาถงึที่สุดก็ได้

 มำตรำ 60	เมื่อได้มีค�าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พักใช้ใบอนุญาตแล้ว	ผู้รับอนุญาตหมด

สทิธติามใบอนุญาตนัน้	นับแต่วันทราบค�าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่	จนกว่าจะครบก�าหนดเวลาการพักใช้

ใบอนุญาต	หรอืจนกว่ารัฐมนตรจีะได้สั่งให้เพกิถอนค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาต
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 มาตรา 61 ทวิ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ 
 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบคําส่ัง
ตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดคําส่ังในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทําการตามใบอนุญาต  หรือที่อยู่ของผู้ถูก
ส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีนี้แล้ว ให้ถือว่าผู้ถูกส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
รับทราบคําส่ังนั้นตั้งแต่วันปิดคําส่ัง 
 (มาตรา 61 ทวิ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2518 มาตรา 25) 
 มาตรา 62 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่ังไม่อนุญาตตามคําขอของบุคคลใดตามความใน
พระราชบัญญัติน้ี  หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามความในมาตรา 59  บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีได้ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบคําส่ัง  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี
ให้ถือเป็นที่สุด 
 2. อํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 มาตรา 61 ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 ปรากฏแก่รัฐมนตรี  
หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้ 
 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกล หรือผู้กระทําการแทนนิติบุคคล
ผู้รับอนุญาต ไม่มีลักษณะตามมาตรา 49 (1) หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 49 (2) (3)  
หรือ (4) แล้วแต่กรณี  ให้รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 (มาตรา 61 แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวติัฉบับที่ 116 พ.ศ. 2515 ข้อ 8) 
 หมายเหต ุ อํานาจของรัฐมนตรีในเรื่องน้ี อาจแยกได้ 2 กรณี ดังน้ี 
 ก) กรณีเป็นอํานาจดุลพินิจ ได้แก่ กรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 
ปรากฏแก่รัฐมนตรี  หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แล้ว หากรัฐมนตรี
เห็นสมควรจะส่ังเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้ (มาตรา 61 วรรคหนึ่ง) 
 ข) กรณีเป็นอํานาจผูกพัน ได้แก่ กรณีปรากฏว่า ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้
เคร่ืองจักรกล หรือผู้กระทําการแทนนิติบุคคลผู้รับอนุญาต ไม่มีลักษณะตามมาตรา 49 (1) หรือเป็นผู้มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 49 (2) (3)  หรือ (4) แล้วแต่กรณี กฎหมายกําหนดให้รัฐมนตรีสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต (มาตรา 61 วรรคสอง) 

 ค. กิจการอตุสาหกรรมไม้ 
 กิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บัญญัติไว้ในหมวดที่ 4 
การควบคุมการแปรรูปไม้ มี 2 มาตรา คือ มาตรา 48 และมาตรา 53 ตรี สามารถแบ่งกิจการอุตสาหกรรมไม้
เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ จํานวน 5 ประเภท คือ 
 1. ทําการแปรรูปไม้  
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 2. ตั้งโรงงานแปรรปูไม้  
 3. ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป 
 4. มีไม้แปรรปูไว้ในครอบครอง 
 5. ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทํา
ด้วยไม้หวงห้าม  
 ซ่ึงกิจการอุตสาหกรรมไม้ จํานวน 5 ประเภทดังกล่าวน้ี สามารถแบ่งย่อยได้ 11 กิจการ คือ 
 1. แปรรูปไม้ช่ัวคราวเพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร 
 2. แปรรูปไม้ช่ัวคราวมิใช่เพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร 

 3. โรงงานแปรรปูไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) 
 4. โรงงานแปรรปูไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
 5. โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) เพ่ือผลิตไม้แปรรูปหรือช้ินไม้สับ 
จากไม้ยางพารา หรือไม้ที่ปลูกข้ึนโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537  
 6. โรงงานแปรรปูไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม 
 7. โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยแรงคน) 
 8. โรงงานแปรรปูไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม  
 9. โรงค้าไม้แปรรูป 
 10. ครอบครองไม้แปรรปู 
  11. ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึงส่ิงประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ี
ทําด้วยไม้หวงห้าม 

 ง. ประเภทของคําสั่งทางปกครอง 
 1) บทบัญญัติของกฎหมายป่าไม้ ซ่ึงให้อํานาจในการออกคําส่ังทางปกครอง ว่าด้วย
กิจการอุตสาหกรรมไม้ ดังกล่าวมาในข้อ ข. สามารถแบ่งประเภทของคําส่ังทางปกครองได้ 3 ประเภท คือ 
 1.1) คําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ 
  1.2) คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 1.3) คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (หรือคําสั่งงดต่ออายุใบอนุญาตตลอดไป) 
 คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต เป็นการใช้อํานาจทางปกครองในขณะที่ใบอนุญาตยังมีอายุใน
การประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น ๆ อยู่  แต่ในกรณีใบอนุญาตส้ินอายุการประกอบกิจการแล้ว ผู้มี
อํานาจสามารถใช้อํานาจทางปกครองได้ โดยออกคําส่ัง “งดต่ออายุใบอนุญาตตลอดไป” ซ่ึงคําสั่งน้ี ไม่มี
บทบัญญัติไว้โดยเฉพาะอย่างชัดแจ้งในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แต่ในทางปฏิบัติเมื่อ
ผู้รับอนุญาตกระทําความผิดถูกลงโทษสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตก็ตามและใบอนุญาต
ส้ินอายุการประกอบกิจการแล้ว  หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้
ดุลพินิจไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการอีกตลอดไป ก็ออก “คําส่ังงดต่ออายุใบอนุญาตตลอดไป” ได้ 
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 2) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 บัญญัติว่า 
 “มาตรา 8 ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอจะต้องตรวจสอบ
คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้อง
หรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็น
กรณีที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีจะต้อง
ยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาท่ีผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือยื่นเพ่ิมเติมไว้ในบันทึก
ดังกล่าวด้วยและให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น 
  ให้พนกังานเจ้าหน้าทีม่อบสําเนาบนัทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นคําขอไว้เป็นหลักฐาน 
  ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่
ระบุในคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา 7 แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน
ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่แนะนําหรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหนึ่งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียก
เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้ และจะปฏิเสธการพิจารณาคําขอนั้นโดยอาศัยเหตุแห่งความ
ไม่สมบูรณ์ของคําขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์
หรือความไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นผลให้
ไม่อาจอนุญาตได้ในกรณีน้ีให้ผู้อนุญาตส่ังการตามท่ีเห็นสมควร และให้ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดี
กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า 
  มาตรา 9 ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทําตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่คืนคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอให้ทราบด้วย 
 ผู้ยื่นคําขอจะอุทธรณ์คําส่ังคืนคําขอตามวรรคหนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองหรือจะยื่นคําขอใหม่ก็ได้ แต่ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องยื่นคําขอใดภายในระยะเวลา
ที่กําหนดผู้ยื่นคําขอจะต้องยื่นคําขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว” 
 ดังนั้น คําส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 8 ประกอบกับมาตรา 9 คือ คําส่ังคืนคําขอ 

 ๓) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 บัญญัติว่า 
 “มาตรา 27 ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณี
ทราบตามความจําเป็นแก่กรณี 
 เมื่อมีผู้ยื่นคําขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีคําส่ังทางปกครอง ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ 
ที่จะต้องดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของเอกสาร บรรดาที่มีกฎหมาย
หรือกฎกําหนดให้ต้องยื่นมาพร้อมคําขอ หากคําขอไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวแนะนําให้ผู้ยื่นคําขอ



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 7

ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเสียให้ถูกต้อง และหากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบทันที
หรือภายในไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ ในการแจ้งดังกล่าวให้เจ้าหน้าทีท่าํเปน็หนงัสือลงลายมอืช่ือ
ของผู้รับคําขอและระบุรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วนให้ผู้ยื่นคําขอทราบพร้อมทั้งบันทึก
การแจ้งดังกล่าวไว้ในกระบวนพิจารณาจัดทําคําส่ังทางปกครองนั้นด้วย 
 เมื่อผู้ยื่นคําขอได้แก้ไขคําขอหรือจัดส่งเอกสารตามที่ระบุในการแจ้งตามวรรคสองครบถ้วน
แล้วเจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ดําเนินการตามคําขอเพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้ เว้นแต่มีความจําเป็น
เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎและได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปชั้นหนึ่ง
ตามมาตรา 20 ในกรณีเช่นนั้นให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยพลัน หาก
เห็นว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการทางวินัยต่อไป 
 ผู้ยื่นคําขอต้องดําเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่
กําหนดหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หาก
ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการตามคําขอต่อไป ในกรณีเช่นนั้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารคืนให้ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคําขอทราบ และบันทึกการดําเนินการดังกล่าวไว้”  
 ดังนั้น คําส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคส่ี คือ คําสั่งคืนคําขอ 

 จ. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใชอํ้านาจทางปกครอง ตามพระราชบัญญตัิปา่ไม้ พุทธศักราช 2484 
 1. ท้องที่ต่างจังหวัด 
 1) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาสั่ง  เรื่องขอทําการ
แปรรูปไม้เพ่ือการค้าหรือตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ลงวันที่ 13  กุมภาพันธ์  2522 
กรมป่าไม้มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาส่ังอนุญาตเรื่องราวคําขอต่อไปนี้ 
 1.1) คําขอตั้งโรงค้าไม้แปรรปู  หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรปู   
 1.2) คําขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน  หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้โดยใช้แรงคน 
 1.3) คําขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรปูไม้โดยใช้เครื่องจักร 
 1.4) คําขอทําการแปรรปูไม้โดยใช้แรงคนเพื่อการค้าชั่วคราว 
 1.5) คําขอทําการแปรรปูไม้โดยใช้เครื่องจักรชั่วคราว 
 2) กฎกระทรวงฉบับที่ 27  (พ.ศ.2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้า ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ เครื่องใช้ หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดา
ที่ทําด้วยไม้หวงห้าม ข้อ 3 กําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต ตามคําขอท้ายกฎกระทรวง 
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 3) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 
2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต กําหนดว่า 
 ข้อ 41  การพักใช้ใบอนุญาต ให้ปฏิบติัดังนี้ 
 41.1 เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตตามระเบียบน้ี ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กฎกระทรวง ข้อกําหนดหรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ัง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 2484  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมมีอํานาจในการออกคําส่ังอนุญาตหรอืไม่อนุญาตตามคําขอ
และคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต กิจการอตุสาหกรรมไม้ ตามข้อ 1.1)-1.5), ข้อ 2) และข้อ 3) ดังกล่าวข้างต้น 
 อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้มีอํานาจในการออกคําส่ังอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามคําขอตั้ง
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท  
 2. ท้องที่กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมป่าไม้ย่อมมีอํานาจในการออกคําส่ังอนุญาต
หรือไม่อนุญาตตามคําขอและคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต กิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท 
 3. ท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมมีอํานาจในการออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (หรือคําส่ังงดต่ออายุใบอนุญาตตลอดไป) 
เพียงผู้เดียว ตามความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

 ฉ. แนวทางปฏิบัติ ในการออกคําสั่งทางปกครอง ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ 
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
 การออกคําส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 นอกจากต้อง
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แล้ว ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ิมเติมด้วย หากมิได้ดําเนินการให้ครบถ้วน
ตามกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ถือว่าเป็นการปฏิบัติโดยมิชอบ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรับโทษในทางละเมิดด้วย 
 ช. สรุปบทนํา 
 การออกคําส่ังทางปกครอง ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 นั้น มีกิจกรรมที่ต้องดําเนินการ ดังนี้ 
 1)  คําสั่งคืนคําขอ 
 2)  คําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ 
 3)  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 4)  คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (หรือคําสั่งงดต่ออายุใบอนุญาตตลอดไป) 

 สําหรับภาคที่ 1 จะกล่าวเฉพาะ คําสั่งคืนคําขอ และคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ 

บทที่  2 
คําสั่งคืนคําขอ 

 คําขอว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้และเอกสาร หลักฐานประกอบคําขอ หากผู้ยืน่คาํขอไม่
จัดทําคําขอให้ถูกต้องหรือยื่นเอกสารประกอบคําขอไม่ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กําหนด เป็นเหตุให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคําขอได้ แต่อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นต้องทราบว่า มีแบบคําขอกี่แบบ แบบใบอนุญาตกี่แบบ 
คําขอว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้มีจํานวนทั้งหมดกี่กิจการ การรับคําขอมีระเบียบ กฎหมายใด กําหนด
หรือบัญญัติไว้อย่างไร กรณีเมื่อคําขอบกพร่องหรือเอกสารประกอบคําขอไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน เจ้าหน้าที่
ผู้รับคําขอต้องดําเนินการประการใดบ้าง และมีข้อบกพร่องอย่างไรจึงเป็นเหตุให้ต้องคืนคําขอโดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมายใด ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้ 
 ก. แบบคําขอ 
 คําขอ ขออนุญาตว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
มีแบบกําหนดไว้ตามกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และ
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 2484 
พ.ศ.2541 ดังนี้ 
 1. คําขอ ทําการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป หรือมีไม้แปรรูปไว้ใน
ครอบครอง กําหนดไว้ตามแบบคําขอ 1 ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ.2519) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป ซ่ึงกฎกระทรวงฉบับน้ี
ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 และมาตรา 58   
 ตัวอย่างแบบคําขอ 1 หน้า 27-28  
 2. คําขอ ขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซ่ึงส่ิงประดิษฐ์  เครื่องใช้  หรือ
ส่ิงอ่ืนใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้าม กําหนดไว้ตามแบบคําขอ ท้ายกฎกระทรวงฉบับท่ี 27  (พ.ศ.2530)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อ
การค้า ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีทาํด้วยไม้หวงห้าม ซ่ึงกฎกระทรวงฉบับน้ีออกโดย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 ตรี และมาตรา 58   
 ตัวอย่างแบบคําขอค้าสิ่งประดิษฐฯ์ หน้า 29-32 
 3. คําขอ  ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง  กําหนดไว้ตามแบบคําขอท้ายระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ข้อ 24.5 
 ตัวอย่างแบบคําขอใบคูมื่อคนงานหรือผู้รับจ้าง หน้า 33-34  
 ข. แบบใบอนุญาต 
 แบบใบอนุญาต ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484      
มีแบบกําหนดไว้ตามกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ดังนี้ 
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ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 และมาตรา 58   
 ตัวอย่างแบบคําขอ 1 หน้า 27-28  
 2. คําขอ ขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์  เครื่องใช้  หรือ
ส่ิงอ่ืนใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้าม กําหนดไว้ตามแบบคําขอ ท้ายกฎกระทรวงฉบับท่ี 27  (พ.ศ.2530)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อ
การค้า ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีทําด้วยไม้หวงห้าม ซ่ึงกฎกระทรวงฉบับน้ีออกโดย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 ตรี และมาตรา 58   
 ตัวอย่างแบบคําขอค้าสิ่งประดิษฐฯ์ หน้า 29-32 
 3. คําขอ  ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง  กําหนดไว้ตามแบบคําขอท้ายระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ข้อ 24.5 
 ตัวอย่างแบบคําขอใบคูมื่อคนงานหรือผู้รับจ้าง หน้า 33-34  
 ข. แบบใบอนุญาต 
 แบบใบอนุญาต ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484      
มีแบบกําหนดไว้ตามกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ดังนี้ 
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ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔10

 1. แบบใบอนุญาต ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 25  (พ.ศ.2519)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป กําหนดไว้ 6 แบบ คือ 
  1)  ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจกัร  (แบบอนุญาต 1) 
  2)  ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน       (แบบอนุญาต 2)  
  3)  ใบอนุญาตทําการแปรรูปไม้เพื่อการค้า             (แบบอนุญาต 3) 
  4)  ใบอนุญาตทําการแปรรูปไม้มิใช่เพ่ือการค้า        (แบบอนุญาต 4) 
  5)  ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรปู                        (แบบอนุญาต 5) 
  6)  ใบอนุญาตมีไม้แปรรปูไว้ในครอบครอง             (แบบอนุญาต 6) 

 ตัวอย่าง  แบบใบอนุญาตท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 25  (พ.ศ.2519) หน้า 35-43 
 2. แบบใบอนุญาต ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 27  (พ.ศ.2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซ่ึงส่ิงประดิษฐ์ฯ เครื่องใช้ 
หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้าม มีแบบใบอนุญาตเพียงแบบเดียว คือ ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้
ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ เครื่องใช้ หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้าม 

 ตัวอย่าง  แบบใบอนุญาต ค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ  หน้า 44  
 3. แบบใบคู่มือคนงาน ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 17  (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการผัดผ่อนชําระค่าภาคหลวง ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง และอัตรา
ค่าธรรมเนียม 

 ตัวอย่าง  แบบใบคู่มือคนงานหรือผู้รบัจ้าง หน้า 45  

 ค. คําขอว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ 
 1) คําขอ ขออนุญาตประกอบกิจการ (ยังไม่ได้รับอนุญาต) 
 ดังกล่าวมาแล้วในบทที่ 1 ข้อ ค. กิจการอุตสาหกรรมไม้ แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 
ประเภท แบ่งย่อยได้ 11 กิจการ ดังนั้น จึงมีคําขอ ขออนุญาตตามกิจการต่าง ๆ ดังนี้ คือ 
 1. คําขอแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร 
 2. คําขอแปรรูปไม้ชั่วคราวมิใช่เพ่ือการค้าโดยใช้เครื่องจักร 

 3. คําขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลือ่ยจักร) 
 4. คําขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
 5. คําขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) เพ่ือผลิตไม้แปรรูปหรือช้ินไม้สับ 
จากไม้ยางพารา หรือไม้ที่ปลูกข้ึนโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537  
 6. คําขอตั้งโรงงานแปรรปูไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม 
 7. คําขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยแรงคน) 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 11

	 8.	ค�าขอตัง้โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดษิฐกรรม	

	 9.	ค�าขอตัง้โรงค้าไม้แปรรูป

	 10.	ค�าขอครอบครองไม้แปรรูป

	 11.	ค�าขอค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์	เครื่องใช้	หรือสิ่งอื่นใด

บรรดาที่ท�าด้วยไม้หวงห้าม

								(ข้อ	1-10	ใช้แบบค�าขอ	1	หน้า	๒๗-๒๘,		ข้อ	11	ใช้แบบค�าขอค้าสิ่งประดษิฐ์ฯ	หน้า	๒๙-๓๒)

 2) ค�ำขอ ขออนุญำตด�ำเนนิกำร (เมื่อได้รับอนุญำตแล้ว)

	 1.	ค�าขอต่ออายุใบอนุญาต	ตัง้โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร	(โรงเลื่อยจักร)

	 2.	ค�าขอต่ออายุใบอนุญาต	ตัง้โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

	 3.	ค�าขอต่ออายุใบอนุญาต	ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร	(โรงเลื่อยจักร)	เพื่อผลิต

ไม้แปรรปูหรอืชิ้นไม้สบั	จากไม้ยางพารา	หรอืไม้ทีป่ลกูขึ้นโดยเฉพาะ	13	ชนดิ	ตามมตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที่	

25	มกราคม	2537

	 4.	ค�าขอต่ออายุใบอนุญาต	ตัง้โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดษิฐกรรม

	 5.	ค�าขอต่ออายุใบอนุญาต	ตัง้โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน	(โรงเลื่อยแรงคน)

	 6.	ค�าขอต่ออายุใบอนุญาต	ตัง้โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดษิฐกรรม

	 7.	ค�าขอต่ออายุใบอนุญาต	ตัง้โรงค้าไม้แปรรูป

	 8.	ค�าขอต่ออายุใบอนุญาต	ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์	เครื่องใช้

	หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท�าด้วยไม้หวงห้าม

	 9.	ค�าขอปรับปรุงเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร	(โรงเลื่อยจักร)

	 10.	ค�าขอปรับปรุงเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

	 11.	ค�าขอปรับปรุงเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดษิฐกรรม

	 12.	ค�าขอเพิ่ม	ลด	เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการผลติของโรงงานแปรรูปไม้

	 13.	ค�าขอเพิ่ม	ลด	เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดบิของโรงงานแปรรูปไม้

	 14.	ค�าขอแก้ไขอาณาเขตสถานที่ประกอบกจิการ

	 15.	ค�าขอแก้ไขสาระส�าคัญในใบอนุญาต

	 16.	ค�าขอแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาตัง้แต่พระอาทติย์ตกถงึพระอาทติย์ขึ้น

	 17.	ค�าขอใบแทนใบอนุญาต

	 18.	ค�าขอรับโอนใบอนุญาต

	 19.	ค�าขอท�าการแทนตามใบอนุญาต

	 20.	ค�าขอย้ายสถานที่รับอนุญาต

	 21.	ค�าขอใบคู่มอืคนงานหรอืผู้รับจ้าง

		 22.	ค�าขอเพิ่มหรอืลด	จ�านวนคนงาน
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ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔12

	 23.	ค�าขอใช้สถานที่รวมหมอนไม้		

	 24.	ค�าขอขยายระยะเวลาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร

ที่ได้รับอนุญาตใหม่	(ไม่สามารถด�าเนนิกจิการได้ภายในระยะเวลา	2	ปี	นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต)

	 25.	ค�าขอจ�าหน่าย	จ่าย	โอน	หรือน�าไม้แปรรูปออกจากโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร

เพื่อประดษิฐกรรม

	 26.	ค�าขอคัดหรอืขอถ่ายภาพเอกสารและการรับรองส�าเนา

	 (ข้อ	1-7,	9-13,	16,	19,	23-25	ใช้แบบค�าขอ	1	หน้า	๒๗-๒๘,		ข้อ	8	ใช้แบบค�าขอค้า

สิง่ประดษิฐ์ฯ	หน้า	๒๙-๓๒,	ข้อ	14-15,	17-18,	20,	26	ใช้แบบค�าขอ	1	หรอืแบบค�าขอค้าสิง่ประดิษฐ์ฯ	

แล้วแต่กรณ,ี	ข้อ	21-22	ใช้แบบค�าขอใบคู่มอืคนงานหรอืผู้รับจ้าง	หน้า	๓๓-๓๔)

 สรุปแล้ว	การขออนุญาต	ว่าด้วยกจิการอุตสาหกรรมไม้	มจี�านวนค�าขอทัง้สิ้น	37	ค�าขอ

 ง. ท้องที่กำรยื่นค�ำขอและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค�ำขอ

									ในการยื่นค�าขอกิจการอุตสาหกรรมไม้	มีกฎกระทรวงก�าหนดท้องที่การยื่นค�าขอและ

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับค�าขอ	ไว้ดังนี้

 1. กฎกระทรวง ฉบบัที ่25 (พ.ศ. 2519)	ออกตามความในพระราชบญัญตัป่ิาไม้	พทุธศกัราช	

2484	ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมไีม้แปรรูป	ก�าหนดว่า

	 “ข้อ	2	ผู้ใดประสงค์จะท�าการแปรรูปไม้	ตั้งโรงงานแปรรูปไม้	ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป	หรือมีไม้

แปรรูปไว้ในครอบครอง	ให้ยื่นค�าขอตามแบบค�าขอ	1	ท้ายกฎกระทรวง	ดังต่อไปนี้

	 	 (1)		ส�าหรับท้องที่กรุงเทพมหานคร	ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	ณ	กรมป่าไม้

	 	 (2)		ส�าหรับท้องที่จังหวัดอื่น	ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่อ�าเภอ	หรอืกิ่งอ�าเภอ

ที่ประสงค์จะขออนุญาตท�าการนัน้

	 ข้อ	3	เมื่อได้รับค�าขอตามข้อ	2	แล้ว	ส�าหรับในท้องที่กรุงเทพมหานคร	ให้อธิบดีกรมป่าไม้

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายเป็นผู้พิจารณาสั่ง	ส�าหรับท้องที่จังหวัดอื่น	 ให้ผู้ว่า

ราชการจังหวดันัน้	ๆ 	เป็นผูพ้จิารณาส่ัง	เว้นแต่กรณกีารขอรบัอนญุาตตัง้โรงงานแปรรปูไม้โดยใช้เครือ่งจักร		

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเรื่องราวค�าขอและความเห็นไปยังอธบิดกีรมป่าไม้เป็นผู้พจิารณาสั่ง”

 ๒. กฎกระทรวงฉบับที ่27 (พ.ศ. 2530)	ออกตามความในพระราชบญัญตัป่ิาไม้		พทุธศกัราช	

2484	ว่าด้วยการค้าหรอืมไีว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดษิฐ์	 เครื่องใช้	หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท�า

ด้วยไม้หวงห้าม	ก�าหนดว่า

	 “ข้อ	2	ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์

เครือ่งใช้		หรอืสิง่อืน่ใดบรรดาทีท่�าด้วยไม้หวงห้าม		ทีม่ชีนดิไม้		ขนาดหรอืปรมิาณเกนิกว่าทีร่ฐัมนตรกี�าหนด	

ให้ยื่นค�าขอตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้	 	ส�าหรับในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	ณ		

กองคุ้มครอง		กรมป่าไม้		ส�าหรับจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่อ�าเภอ		หรอืกิ่งอ�าเภอ

ที่ประสงค์ขออนุญาตท�าการนัน้



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 13

 ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์  
เครื่องใช้  หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้ามในสถานที่เดียวกัน  หรืออยู่ในบริเวณเดียวกัน  ให้ยื่น
คําขอรับใบอนุญาตค้าสําหรับที่นั้นเพียงฉบับเดียว 
 ข้อ 3 เมื่อได้รับคําขอตามข้อ 2 แล้ว  สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้อธิบดีกรมป่าไม้  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาต สําหรับจังหวัดอื่นให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต”  

 โดยสรุป 1) ผู้ย่ืนคําขอ คือ ผู้ประสงค์จะดําเนินการตามคําขอดังกล่าวมาในบทน้ีข้อ ค. 
จํานวนรวม 37 คําขอ 
                             2) ท้องที่และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ 
 กรุงเทพมหานคร พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สํานักการ
อนุญาต กรมป่าไม้ เป็นผู้รับคําขอ 
 ท้องที่จังหวัดอ่ืน พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่อําเภอ หรือกิ่งอําเภอที่ประสงค์
จะขออนุญาตทําการนั้น (เจ้าหน้าที่ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดซ่ึงแต่งตั้ง
ไปรับผิดชอบดําเนินการ) 

 จ. การเตรียมการและการดําเนินการคืนคําขอ (คาํสั่งคืนคําขอ ) 
  เมื่อมีผู้ยื่นคําขอแต่มีสาเหตุสําคัญบางประการซ่ึงกฎหมายบัญญัติให้คืนคําขอหรือส่งเอกสาร
คืนให้ผู้ยื่นคําขอโดยแจ้งเป็นหนังสือ “หนังสือคืนคําขอ (คําส่ังคืนคําขอ)” เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างทางราชการและผู้ยื่นคําขอ ในอันทีจ่ะระงับหรือ
มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ยื่นคําขอเป็น จึงเป็น “คําส่ังทางปกครอง” การเตรียมการ
และการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีหนังสือคืนคําขอ (คําสั่งคืนคําขอ)ถือเป็น “การพิจารณา
ทางปกครองในการมีหนังสือคืนคําขอ (คําสั่งคืนคําขอ)” ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
 สําหรับอํานาจในการลงนามในหนังสือคืนคําขอ คือผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ดังนั้น ในท้องที่
ต่างจังหวัดผู้มีอํานาจ คือ นายอําเภอซ่ึงเป็นเจ้าของพ้ืนที่ และผู้อํานวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
สํานักการอนุญาต กรมป่าไม้ เป็นผู้มีอํานาจในท้องที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณา
ดําเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

 (1). วิธีการรบัคําขอและการดําเนินการ 
 ในการรับคําขอนั้น มีระเบียบกรมป่าไม้ พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 รวม 3 ฉบับ กําหนดหรือบัญญัติไว้ ดังนี้.- 
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 1) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 2 การรับคําขอและการตรวจสอบเบื้องต้น กําหนดว่า  
 “ข้อ 8 เมื่อได้รับคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา ตามความในหมวดที่ 1  ครบถ้วน
ถูกต้อง  ให้นําคําขอลงรับในทะเบียนรับคําขอ  แล้วออกใบรับคําขอให้ผู้ขออนุญาตไว้เป็นหลักฐานตาม
แบบท้ายระเบียบนี้” 
 ตามระเบียบกรมป่าไม้ดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอจะนําคําขอลงรับในทะเบียนรบัคําขอได้ 
เมื่อคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้องแล้วเท่านัน้ และในการรับคําขอ เจ้าหน้าที่
ผู้รับคําขอต้องออกใบรับคาํขอให้ผู้ขออนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 
 ตัวอย่าง ใบรบัคําขอ          หน้า 46 
 ตัวอย่าง ทะเบียนรับคําขอ   หน้า 47  
  2) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 บัญญัติว่า 
 "มาตรา 8 ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรบัคําขอจะต้องตรวจสอบ
คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้อง
หรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็น
กรณีที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้อง
ยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาท่ีผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือยื่นเพ่ิมเติมไว้ในบันทึก
ดังกล่าวด้วยและให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น 
  ให้พนกังานเจ้าหน้าทีม่อบสําเนาบนัทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นคําขอไว้เป็นหลักฐาน 
  ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่
ระบุในคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา 7 แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน
ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่แนะนําหรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหนึ่งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียก
เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้ และจะปฏิเสธการพิจารณาคําขอนั้นโดยอาศัยเหตุแห่งความ
ไม่สมบูรณ์ของคําขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์
หรือความไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นผลให้
ไม่อาจอนุญาตได้ในกรณีน้ีให้ผู้อนุญาตส่ังการตามท่ีเห็นสมควร และให้ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดี
กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า 
  มาตรา 9 ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทําตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่คืนคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอให้ทราบด้วย 
 ผู้ยื่นคําขอจะอุทธรณ์คําส่ังคืนคําขอตามวรรคหนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครองหรือจะยื่นคําขอใหม่ก็ได้ แต่ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องยื่นคําขอใดภายในระยะเวลา
ที่กําหนดผู้ยื่นคําขอจะต้องยื่นคําขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว” 

 จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด หากปฏิบัติโดยความประมาทเลินเล่อหรือทุจริต และเป็นผลให้คําขอไม่อาจอนุญาตได้ 
กฎหมายกําหนดให้ผู้อนุญาตมีอํานาจส่ังการตามที่เห็นสมควรและให้ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดี
กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้าด้วย 

 ดังนัน้ แนวทางปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรบัคาํขอ ต้องดําเนินการ ดังน้ี 
 1. จะต้องตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐานทียื่น่พร้อมคาํขอให้ถกูต้องครบถ้วน 
 2. กรณีคําขอไม่ถกูต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยืน่คําขอทราบทันที 
 2.1 ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
ในการรับคําขอ แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 
 2.2 ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดําเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าทีใ่นการรับคําขอ ดําเนินการจัดทําบันทึกโดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยืน่ 
คําขอลงนามไว้ในบันทึกไว้แล้วมอบสําเนาบันทึกให้ผู้ยื่นคําขอไว้เป็นหลักฐาน บันทึกต้องมีรายละเอียด คือ 
 2.2.1 ความบกพร่อง 
 2.2.2 รายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยืน่เพิ่มเติม  
 2.2.3 กําหนดระยะเวลาทีผู้่ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือยืน่เพิ่มเติม  
 2.3 กรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทํา ตามข้อ 2.2  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดําเนินการ 
 2.3.1 คืนคําขอให้แก่ผู้ยืน่คําขอ พร้อมทั้ง 
 2.3.2 แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตแุห่งการคืนคําขอให้ทราบด้วย 
 3. กรณีคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือสําหรับ
ประชาชนตามมาตรา 7 แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่แนะนําหรือตามที่ปรากฏในบันทึกแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 3.1 จะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิม่เติมอื่นใดอีกไม่ได้ 
 3.2 จะปฏิเสธการพิจารณาคําขอนั้นโดยอาศัยเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของคําขอหรือ
ความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ 

 แนวทางปฏิบัติของผู้อนุญาต (อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการจังหวัด) เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอประมาทเลินเล่อหรือทุจริต จนเป็นเหตุให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของ 
คําขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐาน และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้ ในกรณีนี้ให้

1.2) 

1.1) 
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ทางปกครองหรือจะยื่นคําขอใหม่ก็ได้ แต่ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องยื่นคําขอใดภายในระยะเวลา
ที่กําหนดผู้ยื่นคําขอจะต้องยื่นคําขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว” 

 จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด หากปฏิบัติโดยความประมาทเลินเล่อหรือทุจริต และเป็นผลให้คําขอไม่อาจอนุญาตได้ 
กฎหมายกําหนดให้ผู้อนุญาตมีอํานาจส่ังการตามที่เห็นสมควรและให้ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดี
กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้าด้วย 

 ดังนัน้ แนวทางปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าที่ในการรบัคาํขอ ต้องดําเนินการ ดังน้ี 
 1. จะต้องตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐานทียื่น่พร้อมคาํขอให้ถกูต้องครบถ้วน 
 2. กรณีคําขอไม่ถกูต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยืน่คําขอทราบทันที 
 2.1 ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
ในการรับคําขอ แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 
 2.2 ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดําเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าทีใ่นการรับคําขอ ดําเนินการจัดทําบันทึกโดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยืน่ 
คําขอลงนามไว้ในบันทึกไว้แล้วมอบสําเนาบันทึกให้ผู้ยื่นคําขอไว้เป็นหลักฐาน บันทึกต้องมีรายละเอียด คือ 
 2.2.1 ความบกพร่อง 
 2.2.2 รายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยืน่เพิ่มเติม  
 2.2.3 กําหนดระยะเวลาทีผู้่ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือยืน่เพิ่มเติม  
 2.3 กรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทํา ตามข้อ 2.2  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดําเนินการ 
 2.3.1 คืนคําขอให้แก่ผู้ยืน่คําขอ พร้อมทั้ง 
 2.3.2 แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตแุห่งการคืนคําขอให้ทราบด้วย 
 3. กรณีคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือสําหรับ
ประชาชนตามมาตรา 7 แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่แนะนําหรือตามที่ปรากฏในบันทึกแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 3.1 จะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิม่เติมอื่นใดอีกไม่ได้ 
 3.2 จะปฏิเสธการพิจารณาคําขอนั้นโดยอาศัยเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของคําขอหรือ
ความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ 

 แนวทางปฏิบัติของผู้อนุญาต (อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการจังหวัด) เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอประมาทเลินเล่อหรือทุจริต จนเป็นเหตุให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของ 
คําขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐาน และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้ ในกรณีนี้ให้
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ผู้อนุญาตส่ังการตามที่เห็นสมควร และให้ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
โดยไม่ชักช้า 
 ข้อปฏิบตัิของผู้ย่ืนคําขอ 
 1. จัดทํา คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยืน่พร้อมคําขอ ให้ถูกต้องครบถ้วน 
 2. แก้ไขหรือยื่น เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน กรณีท่ีสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติม
เอกสารหรือหลักฐานได้ในขณะยื่นคําขอ 
 3. ลงนามใน บันทึกแสดงความบกพร่องของคําขอหรือเอกสารหรือหลักฐาน ที่ต้องจัดส่ง
เพ่ิมเติม ซ่ึงเจ้าหน้าที่จัดทําข้ึนไว้เป็นหลักฐาน  กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรือหลักฐาน
ได้ในขณะยื่นคําขอ 
 4. รับคําขอคืน และรับทราบหนังสือแจ้งเหตุแห่งการคืนคําขอของเจ้าหน้าที ่กรณีที่ผู้ยื่นคําขอ
ไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือ
ตามที่ปรากฏในบันทึกแสดงความบกพร่อง รายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม 
 5. อุทธรณ์คาํส่ังคืนคําขอ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หรือ 
 6. ยื่นคําขอใหม่ แต่ในกรณีทีก่ฎหมายกําหนดให้ต้องยื่นคําขอใดภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ผู้ยื่นคําขอจะต้องยืน่คําขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว 

 3) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 บัญญัติว่า 
 “มาตรา 27 ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณี
ทราบตามความจาํเป็นแก่กรณี 
 เมื่อมีผู้ยื่นคําขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีคําส่ังทางปกครอง ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ 
ที่จะต้องดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของเอกสาร บรรดาที่มีกฎหมาย
หรือกฎกําหนดให้ต้องยื่นมาพร้อมคําขอ หากคําขอไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวแนะนําให้ผู้ยื่นคําขอ
ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเสียให้ถูกต้อง และหากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบทันที
หรือภายในไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ ในการแจ้งดังกล่าวให้เจ้าหน้าทีท่าํเปน็หนงัสือลงลายมอืชือ่
ของผู้รับคําขอและระบุรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วนให้ผู้ยื่นคําขอทราบพร้อมทั้งบันทึก
การแจ้งดังกล่าวไว้ในกระบวนพิจารณาจัดทําคําส่ังทางปกครองนั้นด้วย 
 เมื่อผู้ยื่นคําขอได้แก้ไขคําขอหรือจัดส่งเอกสารตามที่ระบุในการแจ้งตามวรรคสองครบถ้วน
แล้วเจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ดําเนินการตามคําขอเพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้ เว้นแต่มีความจําเป็น
เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎและได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปชั้นหนึ่ง
ตามมาตรา 20 ในกรณีเช่นนั้นให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยพลัน หาก
เห็นว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการทางวินัยต่อไป 
 ผู้ยื่นคําขอต้องดาํเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่
กําหนดหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หาก

1.3) 
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ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการตามคําขอต่อไป ในกรณีเช่นนั้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารคืนให้ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคําขอทราบ และบันทึกการดําเนินการดังกล่าวไว้”  

 จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น กําหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอมีหน้าที่ต้องดําเนินการ คือ 
 1. ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของเอกสาร บรรดาที่มี
กฎหมายหรือกฎกําหนดให้ต้องยื่นมาพร้อมคําขอ 
 2. กรณีคําขอไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวแนะนําให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
เสียให้ถูกต้อง 
 3. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบทันทีหรือภายใน
ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ หนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ระบุรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่
ครบถ้วนให้ผู้ยื่นคําขอทราบ โดยลงลายมือชื่อของผู้รับคําขอพร้อมทั้งบันทึกการแจ้งดังกล่าวไว้ใน
กระบวนพิจารณาจัดทําคําส่ังทางปกครองนั้นด้วย 
 4. กรณีผู้ยื่นคําขอรับทราบหนังสือแจ้ง ในทันทีหรือหนังสือแจ้งในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับคําขอแล้วไปติดต่อเจ้าหน้าที่ แต่ไม่อาจดําเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐาน
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนได้อีกเป็นครั้งที่สอง เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอต้องขยายระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอโดยทําเป็น
หนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอรับทราบทันทีทํานองเดียวกับข้อ ๓. ข้างต้น 
 5. กรณีผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่กําหนด
หรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไปให้ครบถ้วน เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
ถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามคําขอต่อไป ให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารคืนให้
ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคําขอทราบ และบันทึกการดําเนินการดังกล่าวไว้ 
 ๖. กรณีผู้ยื่นคําขอได้แก้ไขคําขอหรือจัดส่งเอกสารตามที่ระบุในการแจ้งครบถ้วนแล้ว 
เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ดําเนินการตามคําขอเพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้ เว้นแต่มีความจําเป็นเพื่อ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎและได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปชั้นหนึ่ง 

 แนวทางปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาเหนือเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอขึ้นไปชั้นหน่ึง ให้ผู้บังคับบัญชา
ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยพลัน หากเห็นว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการทาง
วินัยต่อไป กรณีเมื่อผู้ยื่นคําขอได้แก้ไขคําขอหรือจัดส่งเอกสารตามที่ระบุในการแจ้งครบถ้วนแล้วแต่
เจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ดําเนินการตามคําขอโดยอ้างเหตุว่ายังขาดเอกสาร 
 ข้อปฏิบตัิของผู้ย่ืนคําขอ 
 1. จัดทํา คําขอและเอกสาร บรรดาที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนดให้ต้องยื่นมาพร้อมคําขอ 
ให้ถูกต้องครบถ้วน 
 2. ในกรณีคําขอไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขเพิม่เติมให้ถกูต้อง 
 3. ในกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่ 
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กําหนดหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไปให้ครบถ้วน 
 4. รับทราบหนังสือของผู้รับคําขอที่แจ้งให้ทราบทันทีหรือหนังสือแจ้งในระยะเวลาไม่เกิน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้รับคําขอได้รับคําขอ ถึงรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน 
 ๕. รับทราบหนังสือของผู้รับคําขอที่แจ้งให้ทราบเมื่อไปติดต่อเจ้าหน้าที่ แต่ไม่อาจดาํเนินการ
แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้อีกเป็นครั้งที่สอง 
 ๖. ทราบถึงสิทธิว่า หากไม่ดําเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลา
ที่เจ้าหน้าที่กําหนดหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
ไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตาม
คําขอต่อไป 
 7. อุทธรณ์คําขอ 
 จากรายละเอียดดังกล่าวมา การรับคาํขอ มีบทกําหนดหรือบทบัญญัติให้ดําเนินการ 
สรุปได้ดังตารางในหน้าตอ่ไป (หน้า 19) 
 (2). หนังสือบันทึกแสดงความบกพรอ่ง หรือหนังสือแจ้งรายการเอกสารทีไ่ม่ถูกต้อง
หรือยังไม่ครบถ้วน 
 จากรายละเอียดดังกล่าวมาในข้อ (1). มีบทบัญญัติให้ผู้ยื่นคําขอและเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ
ดําเนินการ ในกรณีที่ไม่อาจแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ในขณะยื่นคําขอ และในกรณี
เอกสารไม่ครบถ้วน สรุปได้ดังนี้ 
 1) บันทึกแสดงความบกพร่องของคําขอหรือเอกสารหรือหลักฐาน ตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 บันทึกฉบบัน้ีให้พนกังาน
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้เป็นหลักฐาน สาระสําคัญในบันทึกต้องประกอบด้วย ความบกพร่อง, 
รายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม และกําหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการ
แก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติม   
 ตัวอย่าง แบบบันทึกแสดงความบกพร่องฯ  ท้องทีก่รุงเทพมหานคร  หน้า 48-49   
 ตัวอย่าง แบบบันทึกแสดงความบกพรอ่งฯ  ท้องที่จังหวัดในสว่นภูมิภาค  หน้า 50-51    

 2) หนังสือแจ้งรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  หนังสือแจ้งฉบับน้ีให้ลงลายมือชื่อของผู้รับคําขอ
และสาระสําคัญในหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบต้องประกอบด้วย รายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยัง
ไม่ครบถ้วน  หนังสือแจ้งกระทําได้ 2 วิธี คือ 
 2.1) หนังสือแจ้งทันที ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสอง มีสาระสําคัญบัญญัติว่า เมื่อมีผู้ยื่นคําขอให้เป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ ที่จะต้องดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของ 

 

2.1) บนัทกึแสดงควำมบกพร่องของค�ำขอหรอืเอกสำรหรอืหลกัฐำน

2.2) หนังสอืแจ้งรำยกำรเอกสำรทีไ่ม่ถกูต้องหรอืยงัไม่ครบถ้วน

2.2.1) หนงัสอืแจ้งทันท ี
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เอกสาร ฯลฯ หากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบทันที ฯ ในการแจ้งดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่
ทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับคําขอและระบุรายการเอกสารท่ีไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วนให้ผู้ยื่น
คําขอทราบ 
 เป็นกรณีซึ่งผู้ยื่นคําขอได้ยื่นเรื่องราวคําขอต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ
ทําการตรวจสอบเอกสารในทันที พบว่าเอกสาร หลักฐาน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน จึงแจ้งผู้ยื่นคําขอทราบ 
ดังนั้น หนังสือแจ้งซึ่งลงลายมือชื่อของผู้รับคําขอตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้แบบบันทึก 
ตามข้อ (2). ๑) ได้ โดยอนุโลม 
 ตัวอย่าง หนังสือ(บันทึก)แจ้งรายการเอกสารท่ีไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน (ทันที)
ท้องที่กรุงเทพมหานคร  หน้า 52-53   
 ตัวอย่าง หนังสือ(บันทึก)แจ้งรายการเอกสารท่ีไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน (ทันที) 
ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค  หน้า 54-55   
  2.2) หนังสือแจ้งภายหลัง (ภายในไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ) ตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสอง มีสาระสําคัญ
บัญญัติว่า เมื่อมีผู้ยื่นคําขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ ที่จะต้องดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ของคําขอและความครบถ้วนของเอกสาร ฯลฯ หากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ ฯ 
ภายในไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ ในการแจ้งดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
ของผู้รับคําขอและระบุรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วนให้ผู้ยื่นคําขอทราบ 
 เป็นกรณีซึ่งผู้ยื่นคําขอได้ยื่นเรื่องราวคําขอต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ
ไม่ได้ทําการตรวจสอบเอกสารในทันที แต่ทําการตรวจสอบภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับคําขอ พบว่าเอกสาร
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ 
 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน (ภายในไม่เกิน 
7 วัน นับแต่วันได้รับคําขอ)  ท้องที่กรุงเทพมหานคร     หน้า 56-57 
 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน (ภายในไม่เกิน 
7 วัน นับแต่วันได้รับคําขอ)  ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค     หน้า 58-59 
 2.๓) หนังสือแจ้งขยายระยะเวลา (เมื่อผู้ยื่นคําขอได้รับหนังสือแจ้งและมาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็นครั้งที่สองภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กําหนดในครั้งแรก แต่ไม่อาจดําเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้ในครั้งนี้อีก) ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคส่ี มีสาระสําคัญบัญญัติว่า ผู้ยื่นคําขอต้องดําเนินการแก้ไขหรือ
ส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ฯ ภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป เมื่อพิจารณา
ประกอบกับมาตรา 27 วรรคสอง เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอสามารถดําเนินการได้ 2 กรณี คือ 
 2.๓.1 หนังสือแจ้งขยายระยะเวลาในทันที เป็นกรณีซ่ึงผู้ยื่นคําขอได้มาติดต่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับคําขอเป็นครั้งที่สอง เพ่ือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กําหนดในครั้งแรก 

๒.๑	ได้	โดยอนุโลม

2.2.2) หนังสอืแจ้งภำยหลัง

2.2.๓) หนงัสอืแจ้งขยำยระยะเวลำ

2.2.๓.1 หนงัสอืแจ้งขยำยระยะเวลำในทนัท ี
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เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอทําการตรวจสอบเอกสารในทันที พบว่าเอกสาร หลักฐาน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนอีก 
จึงแจ้งเป็นหนังสือ(บันทึก) ให้ผู้ยื่นคําขอทราบ 
 ตัวอย่าง หนังสือ(บันทึก)แจ้งขยายระยะเวลาในทันที  ท้องที่กรุงเทพมหานคร                  
หน้า 60-61 
 ตัวอย่าง หนังสือ(บันทึก)แจ้งขยายระยะเวลาในทันที  ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 
หน้า 62-63 
 2.๓.2 หนังสือแจ้งขยายระยะเวลาในภายหลัง เป็นกรณีซึ่งผู้ ยื่นคําขอได้มาติดต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอเป็นครั้งที่สอง เพ่ือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กําหนด
ในครั้งแรก เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอไม่ได้ทําการตรวจสอบเอกสารในทันที แต่ทําการตรวจสอบภายในเจด็วัน
นับแต่วันรับคําขอ พบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ 
 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งขยายระยะเวลาในภายหลัง  ท้องที่กรุงเทพมหานคร หน้า 64-65 
 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งขยายระยะเวลาในภายหลัง ท้องที่จังหวัดในส่วนภมิูภาค  หน้า 66-67 

 (3). การคืนคําขอ (คําสั่งคืนคําขอ)  
 การคืนคําขอ มีบทบัญญัติของกฎหมายใดบ้างกําหนดไว้ เกิดจากสาเหตุใด การคืนมี
วิธีดําเนินการอย่างไร รูปแบบ สาระสําคัญในคําส่ังต้องระบุการอุทธรณ์ด้วยหรือไม่ ดังจะกล่าวต่อไปนี้.- 
 (3.1) บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 บัญญัติว่า 
  “มาตรา 9 ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
เพ่ิมเติมตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทําตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอให้ทราบด้วย 
 ผู้ยื่นคําขอจะอุทธรณ์คําส่ังคืนคําขอตามวรรคหนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองหรือจะยื่นคําขอใหม่ก็ได้ แต่ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องยื่นคําขอใดภายในระยะเวลา
ที่กําหนดผู้ยื่นคําขอจะต้องยื่นคําขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว” 
 จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น กําหนดสาเหตุของการคืนคําขอ ว่าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอจะคืนคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอได้เมื่อ 
 1) ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏ
ในบันทึกที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอจัดทําและแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบแล้ว 
 2) ผู้ยื่นคําขอไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือ
ตามท่ีปรากฏในบันทึกที่ผู้รับคําขอจัดทําและแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบแล้ว 
 แนวทางปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอในการคืนคําขอ (คําส่ังคืนคําขอ) 
 1) คืนคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอ 

2.2.๓.2 หนังสอืแจ้งขยำยระยะเวลำในภำยหลัง

3.1.1) พระรำชบญัญตักิำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนญุำตของทำงรำชกำร
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 2) แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอให้ผู้ยื่นคําขอทราบด้วย 
 2) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 
27 วรรคส่ี บัญญัติว่า 
 “ผู้ยื่นคําขอต้องดําเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่เจ้าหน้าท่ี
กําหนดหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หาก
ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการตามคําขอต่อไป ในกรณีเช่นนั้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารคืนให้ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคําขอทราบ และบันทึกการดําเนินการดังกล่าวไว้”  
 จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น กําหนดสาเหตุของการคืนคําขอ ว่าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอจะคืนคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอได้เมื่อ 
 1) ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอให้ถูกต้อง ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่กําหนดหรือภายใน
ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป 
 2) ผู้ยื่นคําขอไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่กําหนดหรือภายใน
ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป 
 แนวทางปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอในการคืนคําขอ (คําส่ังคืนคําขอ) 
 1) ส่งเอกสารคืนให้ผู้ยื่นคําขอ 
 2) แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคําขอทราบ และบันทึกการดําเนินการดังกล่าวไว้ 
 (3.2) สรุป เหตุและผลในการคืนคําขอ 
 จากบทบัญญัติของกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าบัญญัติไว้ในทํานอง
เดียวกัน ดังนั้น จึงสรุป สาเหตุและผล ในการคืนคําขอได้ ดังนี้ 
 (1) เมื่อผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ / ไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ภายในเวลา
ที่เจ้าหน้าที่กําหนดหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป เรื่องราวจึงค้างดําเนินการ 
เจ้าหน้าที่ไม่อาจพิจารณาเรื่องราวได้ อาจเกิดผลเสียหายกับทางราชการ (สาเหตุ) 
 (2) กฎหมายกําหนดให้ส่งคําขอและเอกสารหรือหลักฐานคืนให้ผู้ยื่นคําขอได้ (ผล) 
 (3.3) การจัดทําหนังสือ (คําส่ังคืนคําขอ) 
 (1) คําสั่งต้องทําเป็นหนังสือหรือไม่ ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นให้แจ้งเป็นหนังสือ 
 (2) รูปแบบของหนังสือ (คําส่ังคืนคําขอ) ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 บัญญัติให้แจ้งเป็นหนังสือแต่ไม่ได้
กําหนดรูปแบบ ดังนั้น จึงต้องใช้รูปแบบหนังสือภายนอกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 11 
 (3) สาระสําคัญในหนงัสือ (คําส่ังคืนคําขอ) ต้องระบุเหตุของการคืนคําขอ พร้อมแจ้ง
สิทธิในการอทุธรณ์ให้ผู้ยืน่คําขอทราบ และบันทึกการดําเนินการดังกล่าวไว้ (ข้อปฏิบัติ) 

 (3.4). สิทธิการอุทธรณ์ “คําสั่งคืนคําขอ” 
 ในการอุทธรณ์คําส่ังคืนคําขอ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติไว้ว่า 
ให้ดําเนินวิธีการอุทธรณ์อย่างไร ยื่นคําอุทธรณ์ต่อผู้ใด ภายในกําหนดเวลากี่วัน และใครมีอํานาจพิจารณา
คําอุทธรณ์ ดังนั้น จึงต้องนําบทบัญญัติของกฎหมายอื่นมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ คือ 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า 
 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองใดไม่ได้ออก
โดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายกําหนดข้ันตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณี
อุทธรณ์คําส่ังทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตน
ได้รับแจ้งคําส่ังดังกล่าว” 
 มาตรา 45 วรรคสาม “เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้
เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดว่า 
 ข้อ 2 การพิจารณาอุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังไม่เห็นด้วย
กับคําอุทธรณ์ ให้เป็นอํานาจของเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (2) เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่าหัวหน้า
ส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 
หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําเขต แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ของส่วนราชการ นั้น 
 (8) ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัด นายอําเภอ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการของจังหวัด เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการของอําเภอ หรือ
เจ้าหน้าที่ของสภาตําบล เว้นแต่กรณีที่กําหนดไว้แล้วใน (1) หรือ (3) 
 1) ท้องที่ส่วนภูมิภาค 
 การยื่นเรื่องราวคําขอว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ในส่วนภูมิภาค กล่าวมาแล้วว่าผูย้ืน่คําขอ
ต้องยื่นต่อนายอําเภอท้องที่ ในกรณีคืนคําขอนายอําเภอจึงเป็นผู้มีอํานาจลงนามในหนังสือแจ้งคืนคําขอ 
(คําส่ังคืนคําขอ) ดังนั้น การอุทธรณ์คําส่ังคืนคําขอ ผู้ยื่นคําขอต้องทําเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและ
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วยโดยย่ืนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจพิจารณา
อุทธรณ์ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ข้อ 2 (8) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ยื่นคําขอได้รับแจ้งหนังสือแจ้งคืนคําขอ 
(คําส่ังคืนคําขอ) 
 ดังนั้น ในหนังสือแจ้งคืนคําขอ (คําส่ังคืนคําขอ) ซ่ึงนายอําเภอเป็นผู้ลงนามแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ
ต้องมีสาระสําคัญซ่ึงไม่อาจขาดได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

3.1.2) พระรำชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557 มำตรำ
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 (3.4). สิทธิการอุทธรณ์ “คําสั่งคืนคําขอ” 
 ในการอุทธรณ์คําส่ังคืนคําขอ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติไว้ว่า 
ให้ดําเนินวิธีการอุทธรณ์อย่างไร ยื่นคําอุทธรณ์ต่อผู้ใด ภายในกําหนดเวลากี่วัน และใครมีอํานาจพิจารณา
คําอุทธรณ์ ดังนั้น จึงต้องนําบทบัญญัติของกฎหมายอื่นมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ คือ 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า 
 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองใดไม่ได้ออก
โดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายกําหนดข้ันตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณี
อุทธรณ์คําส่ังทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตน
ได้รับแจ้งคําส่ังดังกล่าว” 
 มาตรา 45 วรรคสาม “เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้
เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดว่า 
 ข้อ 2 การพิจารณาอุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังไม่เห็นด้วย
กับคําอุทธรณ์ ให้เป็นอํานาจของเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (2) เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่าหัวหน้า
ส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 
หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําเขต แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ของส่วนราชการ นั้น 
 (8) ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัด นายอําเภอ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการของจังหวัด เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการของอําเภอ หรือ
เจ้าหน้าที่ของสภาตําบล เว้นแต่กรณีที่กําหนดไว้แล้วใน (1) หรือ (3) 
 1) ท้องที่ส่วนภูมิภาค 
 การยื่นเรื่องราวคําขอว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ในส่วนภูมิภาค กล่าวมาแล้วว่าผูยื้น่คาํขอ
ต้องยื่นต่อนายอําเภอท้องที่ ในกรณีคืนคําขอนายอําเภอจึงเป็นผู้มีอํานาจลงนามในหนังสือแจ้งคืนคําขอ 
(คําส่ังคืนคําขอ) ดังนั้น การอุทธรณ์คําส่ังคืนคําขอ ผู้ยื่นคําขอต้องทําเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและ
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วยโดยย่ืนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจพิจารณา
อุทธรณ์ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ข้อ 2 (8) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ยื่นคําขอได้รับแจ้งหนังสือแจ้งคืนคําขอ 
(คําส่ังคืนคําขอ) 
 ดังนั้น ในหนังสือแจ้งคืนคําขอ (คําส่ังคืนคําขอ) ซ่ึงนายอําเภอเป็นผู้ลงนามแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ
ต้องมีสาระสําคัญซ่ึงไม่อาจขาดได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔24

 “อน่ึง  ทางราชการขอแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบว่า หากท่านประสงค์จะดําเนินการอีกสามารถ
ยื่นคําขอใหม่ได้ หรือท่านจะใช้สิทธิอุทธรณ์การส่งคําขอและเอกสาร หลักฐานคืนในครั้งน้ีได้ ตามบทบัญญัติมาตรา 
44 วรรคหนึ่ง มาตรา 45 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกอบ 
ข้อ 2 (8) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ยื่นคําขอได้รับหนังสือแจ้งคืนคําขอและเอกสาร
หลักฐาน โดยยื่นคําอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด .............. (เลขที่ .... ถนน .............. ตําบล............... 
อําเภอ ................ จังหวัด ................... รหัสไปรษณีย์)” 
 2) ท้องที่กรุงเทพมหานคร 
 การยื่นเรื่องราวคําขอว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ในท้องที่กรุงเทพมหานคร กล่าวมาแล้ว
ว่าผู้ยื่นคําขอต้องยื่น ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในกรณีคืนคําขอผู้อํานวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
เป็นผู้มีอํานาจลงนามในหนังสือแจ้งคืนคําขอ (คําส่ังคืนคําขอ) ดังนั้น การอุทธรณ์คําส่ังคืนคําขอ ผู้ยื่นคําขอ
ต้องทําเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วยโดยยื่นต่อ
ผู้อํานวยการสํานักการอนุญาตซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ข้อ 2 (2) ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้ยื่นคําขอได้รับแจ้งหนังสือแจ้งคืนคําขอ (คําส่ังคืนคําขอ) 
 ดังนั้น ในหนังสือแจ้งคืนคําขอ (คําส่ังคืนคําขอ) ซ่ึงผู้อํานวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้เป็นผู้
ลงนามแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบต้องมีสาระสําคัญซ่ึงไม่อาจขาดได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 “อน่ึง  ทางราชการขอแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบว่า หากท่านประสงค์จะดําเนินการอีกสามารถ
ยื่นคําขอใหม่ได้ หรือท่านจะใช้สิทธิอุทธรณ์การส่งคําขอและเอกสาร หลักฐานคืนในครั้งน้ีได้ ตามบทบัญญัติ
มาตรา 44 วรรคหนึ่ง มาตรา 45 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ประกอบ ข้อ 2 (2) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ยื่นคําขอได้รับหนังสือแจ้งคืนคําขอและ
เอกสารหลักฐาน โดยยื่นคําอุทธรณ์ต่อผู้อํานวยการสํานักการอนุญาต (เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900)” 
 ตัวอย่าง หนังสือคืนคําขอ  ท้องที่กรุงเทพมหานคร       หน้า 68-70 
 ตัวอย่าง หนังสือคืนคําขอ  ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค  หน้า 71-73 
 หนังสือแจ้งคืนคําขอ (คําส่ังคืนคําขอ) เจ้าหน้าที่ผู้ออก(ทํา)คําส่ังต้องระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์
โต้แย้ง การยื่นคําอุทธรณ์หรือโต้แย้ง (ว่าจะต้องอุทธรณ์โต้แย้งต่อองค์กรฝ่ายปกครองใด) ตลอดจน
ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบด้วย (มาตรา 40 วรรคหนึ่ง)  การฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองในข้อน้ี มีผลให้ระยะเวลาอุทธรณ์
หรือโต้แย้งคําส่ังคืนคําขอส้ันกว่าหนึ่งปี ให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งคําส่ังคืนคําขอเป็นหนึ่งปี
นับแต่วันรับ (แจ้ง) คําส่ังคืนคําขอ (มาตรา 40 วรรคสอง) 

 (4). วิธีการแจ้งหนังสือคืนคําขอ (คําสั่งคืนคําขอ) 
 การแจ้งหนงัสือคืนคําขอให้ผูยื้่นคําขอทราบ พระราชบญัญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 ไม่ได้
บัญญัติไว้ จึงต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงบัญญัติว่า 
 "มาตรา 69 การแจ้งคําส่ังทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่
ต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระทําด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระทําเป็นหนังสือก็ให้
แจ้งเป็นหนังสือ 
 การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลําเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่า
ได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง  
 ในการดําเนินการเรื่องใดทีม่ีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังทีอ่ยู่ดังกล่าว
ให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภมูิลําเนาของผูน้ั้นแล้ว 
 มาตรา 70 การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนําไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนําไป
ส่งไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางานในสถานที่นั้น หรอืในกรณีที่
ผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซ่ึงเห็นได้ง่าย ณ สถานทีน่ัน้ต่อหน้าเจ้าพนกังาน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 มาตรา 71 การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกาํหนดเจด็วนั
นับแต่วันส่งสําหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น” 

 ดังนั้น เมื่อผู้มีอํานาจลงนามในหนังสือคืนคําขอ (คําส่ังคืนคําขอ)แล้ว วิธีการทีง่่ายและสะดวก
ที่สุดซ่ึงจะให้ผู้ยื่นคําขอรับทราบหนังสือคืนคําขอ (คําส่ังคืนคําขอ) คือ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือ
คืนคําขอ (คําสั่งคืนคําขอ) ให้ผู้ยื่นคําขอทราบ ไปยังภูมิลําเนาของผู้ยื่นคําขอตามที่ระบุไว้ใน
คําขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้ย่ืนคําขอได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับ
แต่วันส่งหนังสือ 

 (5). ผลของคําสั่งคืนคําขอ 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า 
 มาตรา 42 คําส่ังทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รบัแจ้งเป็นต้นไป 
 คําส่ังทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าทีย่ังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือ
โดยเหตุอ่ืน 
 ดังนั้น เมื่อผู้ยื่นคําขอรับทราบหนังสือคืนคําขอ (คําส่ังคืนคําขอ) แล้ว คําขอดังกล่าวเป็นอัน
พับไป ไม่สามารถนํามาพิจารณาดําเนินการอีก อย่างไรก็ตามคําส่ังทางปกครองมีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ซ่ึงสิทธิ หน้าที่หรือสถานะภาพทางกฎหมายทันทีที่มีผลบังคับ ให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าคําส่ังทางปกครองนั้น 
ชอบด้วยกฎหมาย เอกชนที่เห็นว่าเป็นคําส่ังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีหน้าที่ต้องโต้แย้งต่อฝ่ายปกครอง 
(การอุทธรณ์คําส่ัง) 
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 (4). วิธีการแจ้งหนังสือคืนคําขอ (คําส่ังคืนคําขอ) 
 การแจ้งหนงัสือคืนคําขอให้ผูยื้่นคําขอทราบ พระราชบญัญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 ไม่ได้
บัญญัติไว้ จึงต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงบัญญัติว่า 
 "มาตรา 69 การแจ้งคําส่ังทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่
ต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระทําด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระทําเป็นหนังสือก็ให้
แจ้งเป็นหนังสือ 
 การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลําเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่า
ได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง  
 ในการดําเนินการเรื่องใดทีม่ีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังทีอ่ยู่ดังกล่าว
ให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภมูิลําเนาของผูน้ั้นแล้ว 
 มาตรา 70 การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนําไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนําไป
ส่งไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่
ผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซ่ึงเห็นได้ง่าย ณ สถานทีน่ัน้ต่อหน้าเจ้าพนกังาน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 มาตรา 71 การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกาํหนดเจด็วัน
นับแต่วันส่งสําหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น” 

 ดังนั้น เมื่อผู้มีอํานาจลงนามในหนังสือคืนคําขอ (คําส่ังคืนคําขอ)แล้ว วิธีการทีง่่ายและสะดวก
ที่สุดซ่ึงจะให้ผู้ยื่นคําขอรับทราบหนังสือคืนคําขอ (คําส่ังคืนคําขอ) คือ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือ
คืนคําขอ (คําสั่งคืนคําขอ) ให้ผู้ยื่นคําขอทราบ ไปยังภูมิลําเนาของผู้ยื่นคําขอตามที่ระบุไว้ใน
คําขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้ย่ืนคําขอได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับ
แต่วันส่งหนังสือ 

 (5). ผลของคําสั่งคืนคําขอ 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า 
 มาตรา 42 คําส่ังทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รบัแจ้งเป็นต้นไป 
 คําส่ังทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าทีย่ังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือ
โดยเหตุอ่ืน 
 ดังนั้น เมื่อผู้ยื่นคําขอรับทราบหนังสือคืนคําขอ (คําส่ังคืนคําขอ) แล้ว คําขอดังกล่าวเป็นอัน
พับไป ไม่สามารถนํามาพิจารณาดําเนินการอีก อย่างไรก็ตามคําส่ังทางปกครองมีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ซ่ึงสิทธิ หน้าที่หรือสถานะภาพทางกฎหมายทันทีที่มีผลบังคับ ให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าคําส่ังทางปกครองนั้น 
ชอบด้วยกฎหมาย เอกชนที่เห็นว่าเป็นคําส่ังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีหน้าที่ต้องโต้แย้งต่อฝ่ายปกครอง 
(การอุทธรณ์คําส่ัง) 

สถาน ให้สนันษิฐานไว้ก่อนว่าค�าสัง่ทางปกครองนัน้
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(ตัวอย่างแบบคําขอ ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐฯ์) 
 
                                                                                                             เลขรับที่ ……………….……….. 
                                                                                                             วันที่ ……………….…………… 
                                                                                                             ลงช่ือ…………………ผูรั้บคําขอ   

 

คําขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า 
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้าม 

-------------- 
                                                                                       เขียนที่ ...........…………………………. 
 

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

 1. ข้าพเจ้า ................................………………………………………………………………………………………… 
  □1.1  เป็นบคุคลธรรมดา  สัญชาติ ……….  อายุ ………….. ป ีอยู่บ้านเลขที่ …..…………… 
………………………. ตรอก/ซอย …………..…………………  ถนน ……………………..………………….  หมูที่่ …………………… 
ตําบล/แขวง ……………………………………. อําเภอ/เขต …………..……………………. จังหวัด ……………………….………… 
รหัสไปรษณีย์ ……..……………….. เลขหมายโทรศัพท์ …………..…………… บัตรประจําตวัประชาชน/ใบสําคัญ 
ประจําตัวคนต่างด้าว เลขที่ ……………..…….……………  ออกให้ ณ อําเภอ/เขต ………………...………….…………… 
จังหวัด …………..…………………….. เป็นตัวแทนของ ……………………..……………….. อยู่บ้านเลขที่ ……………………. 
ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………… หมูที่่ ………….. ตําบล/แขวง ……….…….………………. 
………………………… อําเภอ/เขต ………………………………………….. จังหวัด ……………………………..………………………… 
รหัสไปรษณีย์ ……………………………… เลขหมายโทรศัพท์ …………………………… 
 □1.2  เปน็นิติบุคคลประเภท ..................………………………………………………………………….. 
จดทะเบียนเมือ่ ........................………………..………  เลขทะเบียน …………………………………………………….……….  
มีสํานักงานตั้งอยู่เลขที่ .……………………. ตรอก/ซอย ...…………………………. ถนน ..............……………………….. 
หมู่ที ่………………….. ตําบล/ แขวง ………………..………………………….. อําเภอ/ เขต ........………………………………. 
จังหวัด …………………………… รหัสไปรษณีย์ …………………...……  เลขหมายโทรศัพท์ …………………………………. 
โดยมี ..........………………………………………….. เป็นผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  สัญชาติ …….. 
อายุ ……………….. ป ี อยู่บ้านเลขที่ …………..… ตรอก/ซอย ..........…………… ถนน ....................………………… 
หมู่ที ่………..…….. ตําบล/แขวง ................……………………………… อําเภอ/เขต ...........………………………………….               
จังหวัด .......…………………….. รหัสไปรษณีย์ .....…………………… เลขหมายโทรศัพท์ ......………..………………….. 
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 2.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับใบอนญุาต   □  ค้า   □    มีไว้ในครอบครอง  
เพื่อการค้า ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้าม  ณ ………………………………… 
เลขที่ ……………………..  ตรอก/ซอย ……………………….………………. ถนน ........................……………………………… 
หมู่ที ่…………………… ตําบล/แขวง ..................……………………………. อําเภอ/เขต ……………………………………….. 
จังหวัด ……………………………  รหัสไปรษณีย์ …………………….. เลขหมายโทรศัพท์ ……………………………………… 
 3.  ส่ิงประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้ามที่ข้าพเจ้าค้า หรือมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อการค้า  ข้าพเจ้าได้มาโดย .........................................………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                4.  ข้าพเจ้าขอเสนอแผนทีบ่ริเวณที่ตัง้ทาํการตาม 2  จํานวน ……. ชุด ซ่ึงมีอาณาเขต  ดังน้ี 
  ด้านทิศเหนือ         วัดได้  ……..………….. เมตร   จด .....................………………………… 
                        ด้านทิศตะวันออก   วัดได้  ……..………….. เมตร   จด .....................………………………… 
                        ด้านทิศใต้             วัดได้  ……..………….. เมตร   จด .....................…………………………  
                        ด้านทิศตะวันตก     วัดได้  ……..………….. เมตร   จด .....................………………………… 
 5.  ข้าพเจ้าจะใช้คนงานหรือผู้รับจ้างเพ่ือการนี้เป็น จํานวน  …………………………………….. คน  
มีรายชื่อดังน้ี .............................................……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
                6.  ข้าพเจ้า  ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้คือ 
  6.1  ในกรณีผู้รับใบอนุญาต เป็นบุคคลธรรมดา 
        ( 1 ) สําเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
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ตัวอย่าง บันทึกแสดงความบกพร่องของคําขอหรือเอกสารหรือหลักฐาน 
(ท้องที่กรุงเทพมหานคร) 

 

เขียนที ่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้  
          สํานักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

                           วนัที่ ...............  เดือน ......................  พ.ศ. ........ 

บันทึกฉบบันี้ทําข้ึนไว้เปน็หลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันนี้ เวลา .................... น. ............................. (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) ..................................... 
ได้มาดําเนินการยื่นเรื่องราวคําขอ ................................... (ระบุกิจการที่ยื่นคําขอ) ..............................
ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอได้ทําการตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อม
คําขอแล้ว ปรากฏว่า 

 1. คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน บกพร่อง ดังนี้ ................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 2. คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน (ไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้ในวันนี้) ให้แก้ไขและนําเอกสารหรือหลักฐานมายื่นเพิ่มเติม ดังนี้  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 ๓. ให้นําเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๒. มามอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอ ภายใน
วันที่ ........ (กําหนดเวลาตามความเหมาะสม 7-15 วัน)........  เดือน ..................... พ.ศ. ............... 

 4. พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอแจ้งให้ทราบว่า ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ
หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึก
ฉบับนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จักคืนคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอ 

ให้ทราบต่อไป ทั้งน้ี เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 8 มาตรา ๙ 

 บันทึกนี้ทําขึ้นไว้เป็นหลักฐาน จํานวน 2 ฉบับ อ่านให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนฟังแล้วรับว่า
ข้อความตามบันทึกดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน และมอบสําเนาบันทึกให้ผู้ยื่นคําขอแล้ว จํานวน 1 ฉบับ 

 ลงชื่อ ............................................ ผู้ยื่นคําขอ 
                                                        ( ........................................ ) 

 ลงชื่อ ............................................ เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ 
                                                        ( ........................................ ) 

        ลงชื่อ ............................................ ผู้อํานวยการส่วนอนุญาต 
                                                        ( ........................................ ) อุตสาหกรรมไม้ 
 
หมายเหตุ ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 49

ให้ทราบต่อไป ทั้งน้ี เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 8 มาตรา ๙ 

 บันทึกนี้ทําขึ้นไว้เป็นหลักฐาน จํานวน 2 ฉบับ อ่านให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนฟังแล้วรับว่า
ข้อความตามบันทึกดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน และมอบสําเนาบันทึกให้ผู้ยื่นคําขอแล้ว จํานวน 1 ฉบับ 

 ลงชื่อ ............................................ ผู้ยื่นคําขอ 
                                                        ( ........................................ ) 

 ลงชื่อ ............................................ เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ 
                                                        ( ........................................ ) 

        ลงชื่อ ............................................ ผู้อํานวยการส่วนอนุญาต 
                                                        ( ........................................ ) อุตสาหกรรมไม้ 
 
หมายเหตุ ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔50

ตัวอย่าง บันทึกแสดงความบกพร่องของคําขอหรือเอกสารหรือหลักฐาน 
(ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค) 

 

เขียนที ่ที่ว่าการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ........... 

                           วนัที่ ...............  เดือน ......................  พ.ศ. ........ 

บันทึกฉบบันี้ทําข้ึนไว้เปน็หลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันนี้ เวลา .................... น. ............................. (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) ..................................... 
ได้มาดําเนินการยื่นเรื่องราวคําขอ ................................... (ระบุกิจการที่ยื่นคําขอ) ...............................
และพนักงานเจ้าหน้าที่จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด ............................ 
ซ่ึงมีหน้าที่ในการรับคําขอได้ทําการตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอแล้ว 
ปรากฏว่า 

 1. คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน บกพร่อง ดังนี้ ................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 2. คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน (ไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้ในวันนี้) ให้แก้ไขและนําเอกสารหรือหลักฐานมายื่นเพิ่มเติม ดังนี้  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 ๓. ให้นําเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๒. มามอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอ ภายใน
วันที่ ........ (กําหนดเวลาตามความเหมาะสม 7-15 วัน)........  เดือน ..................... พ.ศ. ............... 

 4. พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอแจ้งให้ทราบว่า ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ
หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึก
ฉบับนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จักคืนคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอ 

ให้ทราบต่อไป ทั้งน้ี เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 8 มาตรา ๙ 

 บันทึกนี้ทําขึ้นไว้เป็นหลักฐาน จํานวน 2 ฉบับ อ่านให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนฟังแล้วรับว่า
ข้อความตามบันทึกดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน และมอบสําเนาบันทึกให้ผู้ยื่นคําขอแล้ว จํานวน 1 ฉบับ 

 ลงชื่อ ............................................ ผู้ยื่นคําขอ 
                                                        ( ........................................ ) 

 ลงชื่อ ............................................ เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ 
                                                        ( ........................................ ) 

        ลงชื่อ ............................................ นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ 
                                                        ( ........................................ )  
 
หมายเหตุ ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 51

ให้ทราบต่อไป ทั้งน้ี เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 8 มาตรา ๙ 

 บันทึกนี้ทําขึ้นไว้เป็นหลักฐาน จํานวน 2 ฉบับ อ่านให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนฟังแล้วรับว่า
ข้อความตามบันทึกดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน และมอบสําเนาบันทึกให้ผู้ยื่นคําขอแล้ว จํานวน 1 ฉบับ 

 ลงชื่อ ............................................ ผู้ยื่นคําขอ 
                                                        ( ........................................ ) 

 ลงชื่อ ............................................ เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ 
                                                        ( ........................................ ) 

        ลงชื่อ ............................................ นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ 
                                                        ( ........................................ )  
 
หมายเหตุ ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
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ตัวอย่าง หนังสือ(บันทึก)แจ้งรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน (ทันที) 
(ท้องที่กรุงเทพมหานคร) 

 
 

เขียนที ่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้  
          สํานักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

                           วนัที่ ...............  เดือน ......................  พ.ศ. ........ 

บันทึกฉบบันี้ทําข้ึนไว้เปน็หลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันนี้ เวลา .................... น. ............................. (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) ..................................... 
ได้มาดําเนินการยื่นเรื่องราวคําขอ ................................... (ระบุกิจการที่ยื่นคําขอ) ..............................
ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอได้ทําการตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อม
คําขอแล้ว ปรากฏว่า 

 1. คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน บกพร่อง ดังนี้ ................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 2. คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน (ไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้ในวันนี้) ให้แก้ไขและนําเอกสารหรือหลักฐานมายื่นเพิ่มเติม ดังนี้  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 ๓. ให้นําเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๒. มามอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอ ภายใน
วันที่ ........ (กําหนดเวลาตามความเหมาะสม 7-15 วัน)........  เดือน ..................... พ.ศ. ............... 

 4. พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอแจ้งให้ทราบว่า ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ
หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึก
ฉบับนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จักคืนคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอ 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
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ให้ทราบต่อไป ทั้งน้ี เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสอง 

 บันทึกนี้ทําขึ้นไว้เป็นหลักฐาน จํานวน 2 ฉบับ อ่านให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนฟังแล้วรับว่า
ข้อความตามบันทึกดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน และมอบสําเนาบันทึกให้ผู้ยื่นคําขอแล้ว จํานวน 1 ฉบับ 

 ลงชื่อ ............................................ ผู้ยื่นคําขอ 
                                                        ( ........................................ ) 

 ลงชื่อ ............................................ เจ้าหน้าที่รับคําขอ 
                                                        ( ........................................ ) 

        ลงชื่อ ............................................ ผู้อํานวยการส่วนอนุญาต 
                                                        ( ........................................ ) อุตสาหกรรมไม้ 
 
หมายเหตุ ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
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ตัวอย่าง หนังสือ(บันทึก)แจ้งรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน (ทันที) 

 (ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค) 
 
 

เขียนที ่ที่ว่าการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ........... 

                           วนัที่ ...............  เดือน ......................  พ.ศ. ........ 

บันทึกฉบบันี้ทําข้ึนไว้เปน็หลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันนี้ เวลา .................... น. ............................. (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) ..................................... 
ได้มาดําเนินการยื่นเรื่องราวคําขอ ................................... (ระบุกิจการที่ยื่นคําขอ) ...............................
และพนักงานเจ้าหน้าที่จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด ............................ 
ซ่ึงมีหน้าที่ในการรับคําขอได้ทําการตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอแล้ว 
ปรากฏว่า 

 1. คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน บกพร่อง ดังนี้ ................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 2. คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน (ไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้ในวันนี้) ให้แก้ไขและนําเอกสารหรือหลักฐานมายื่นเพิ่มเติม ดังนี้  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 ๓. ให้นําเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๒. มามอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอ ภายใน
วันที่ ........ (กําหนดเวลาตามความเหมาะสม 7-15 วัน)........  เดือน ..................... พ.ศ. ............... 

 4. พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอแจ้งให้ทราบว่า ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ
หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึก
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ฉบับนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จักคืนคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอ 
ให้ทราบต่อไป ทั้งน้ี เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสอง 

 บันทึกนี้ทําขึ้นไว้เป็นหลักฐาน จํานวน 2 ฉบับ อ่านให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนฟังแล้วรับว่า
ข้อความตามบันทึกดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน และมอบสําเนาบันทึกให้ผู้ยื่นคําขอแล้ว จํานวน 1 ฉบับ 

 ลงชื่อ ............................................ ผู้ยื่นคําขอ 
                                                        ( ........................................ ) 

 ลงชื่อ ............................................ เจ้าหน้าที่รับคําขอ 
                                                        ( ........................................ ) 

        ลงชื่อ ............................................ นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ 
                                                        ( ........................................ )  
 
หมายเหตุ ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
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ตัวอย่าง หนังสือแจ้งรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน  

(ภายในไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันได้รับคําขอ) 
(ท้องที่กรุงเทพมหานคร) 

 
 
ที่ ทส 1602.4/ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
                                                                                         สํานักการอนญุาต กรมป่าไม ้
 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุักร 
 กรุงเทพฯ 10900 

 2558 

เรื่อง  เอกสารประกอบคําขอไม่ถกูต้อง ครบถ้วน 

เรียน  ................ (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ................ 

 ตามที่ .................. (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) .................. ได้ยื่นเรื่องราวคาํขอ ............................ 
(ระบุกิจการทีย่ื่นคําขอ) .................................... ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
สํานักการอนญุาต กรมป่าไม ้ตามทะเบียนรับคําขอ ที่ ..................... ลงวันที่ ......... เดือน .............. 
พ.ศ. .......   นั้น 

 พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอได้ทําการตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ียื่น
พร้อมคําขอแล้ว ปรากฏว่า 
 1. คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน บกพร่อง ดังนี้ ................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 2. คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน (ท่านไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้ในวันยื่นคําขอ) จึงให้แก้ไขและนําเอกสารหรือหลักฐานไปยื่นเพิ่มเติม ดังน้ี  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 ๓. ให้นําเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๒. ไปมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอ ภายใน
วันที่ ........ (กําหนดเวลาตามความเหมาะสม 7-15 วัน)........  เดือน ..................... พ.ศ. ............... 

 อนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าทีร่ับคําขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผู้ยืน่คําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติม
คําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิม่เติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏใน

วัน	.......		เดือน	.................		พ.ศ.	...........
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บันทึกฉบบันี้ พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ักคืนคาํขอให้แก่ผู้ยืน่คําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
คําขอ ให้ทราบต่อไป ทั้งน้ี เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสอง 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                    ลงนาม …………………………………… 
                                                             ( ................................ ) 
                                                              ตําแหน่ง ..................... 
                                                           พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอ 
 
 
 
ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
โทร 0 2579 4852 
โทรสาร 0 2579 6533 
www.forest.go.th 
 
 
หมายเหตุ ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
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ตัวอย่าง หนังสือแจ้งรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน  

(ภายในไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันได้รับคําขอ) 
(ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค) 

 
 
ที่  ..(ตัวย่อจงัหวัด) ... / ... (เลขหนังสือ)..                         ที่ว่าการอําเภอ ........................................ 
                                                                         ถนน ............. (ตัวย่อจังหวัด/รหัสไปรษณีย์) 

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

เรื่อง  เอกสารประกอบคําขอไม่ถกูต้อง ครบถ้วน 

เรียน  ................ (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ................ 

 ตามที่ .................. (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) .................. ได้ยื่นเรื่องราวคาํขอ ............................ 
(ระบุกิจการทีย่ื่นคําขอ) .................................... ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอําเภอ ................... 
ตามทะเบียนรับคําขอ ที่ ..................... ลงวันที่ ......... เดือน .............. พ.ศ. .......   นั้น 

 พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอได้ทําการตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ียื่น
พร้อมคําขอแล้ว ปรากฏว่า 
 1. คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน บกพร่อง ดังนี้ ................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 2. คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน (ท่านไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้ในวันยื่นคําขอ) จึงให้แก้ไขและนําเอกสารหรือหลักฐานไปยื่นเพิ่มเติม ดังน้ี  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 ๓. ให้นําเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๒. ไปมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอ ภายใน
วันที่ ........ (กําหนดเวลาตามความเหมาะสม 7-15 วัน)........  เดือน ..................... พ.ศ. ............... 

 อนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าทีร่ับคําขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผู้ยืน่คําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติม
คําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิม่เติมตามทีพ่นักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏใน
บันทึกฉบบันี้ พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ักคืนคาํขอให้แก่ผู้ยืน่คําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
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คําขอ ให้ทราบต่อไป ทั้งน้ี เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสอง 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                    ลงนาม …………………………………… 
                                                             ( ................................ ) 
                                                              ตําแหน่ง ..................... 
                                                           พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอ 
 
 
 
 
 
ที่ทําการปกครองอําเภอ 
โทร ..................... 
 
 
หมายเหตุ ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
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ตัวอย่าง หนังสือ(บันทึก)แจ้งขยายระยะเวลาในทันที 
(ท้องที่กรุงเทพมหานคร) 

 
 

เขียนที ่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้  
          สํานักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

                           วนัที่ ...............  เดือน ......................  พ.ศ. ........ 

บันทึกฉบบันี้ทําข้ึนไว้เปน็หลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันนี้ เวลา .................... น. ............................. (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) ..................................... 
ได้มาพบเจ้าหน้าทีร่ับคําขอ กรณีได้ยืน่เรือ่งราวคําขอ .................... (ระบุกิจการทียื่่นคําขอ) .................  
ตามทะเบียนรับคําขอ ที่ ................. ลงวันที่ ......... เดือน .............. พ.ศ. ....... ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่
รับคําขอได้ทําการตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐานที่ยืน่พร้อมคําขอแล้ว ปรากฏว่า คําขอ
และรายการเอกสารหรือหลักฐาน บกพร่อง ไม่ครบถ้วน จึงได้แจ้งตามบันทึกลงวันที่ ............................ 
ให้นําเอกสารหรือหลักฐาน มามอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รบัคําขอเพิ่มเติม ภายในวันที่ ......... เดือน ................. 
พ.ศ. ......... นั้น ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่รบัคําขอได้รบัเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมและทําการตรวจสอบแล้วปรากฏ ดังน้ี.- 

 1. คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน ยังมีข้อบกพร่อง คือ ....................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 2. คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานยังไม่ครบถ้วน (ไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้ในวันนี้) ให้แก้ไขและนําเอกสารหรือหลักฐานมายื่นเพิ่มเติม คือ  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 ๓. ให้นําเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๒. มามอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอ (ขยาย
ระยะเวลาครั้งที่ 1) ภายในวันที่ ........ (กําหนดเวลาตามความเหมาะสม 7-15 วัน)........  เดือน .........  
 ..................... พ.ศ. ............... 

 4. พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอแจ้งให้ทราบว่า ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ
หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึก
ฉบับนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จักคืนคําขอให้แก่ผู้ย่ืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอ 
ให้ทราบต่อไป ทั้งน้ี เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสอง ประกอบวรรคส่ี 

 บันทึกนี้ทําขึ้นไว้เป็นหลักฐาน จํานวน 2 ฉบับ อ่านให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนฟังแล้วรับว่า
ข้อความตามบันทึกดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน และมอบสําเนาบันทึกให้ผู้ยื่นคําขอแล้ว จํานวน 1 ฉบับ 

 ลงชื่อ ............................................ ผู้ยื่นคําขอ 
                                                        ( ........................................ ) 

 ลงชื่อ ............................................ เจ้าหน้าที่รับคําขอ 
                                                        ( ........................................ ) 

        ลงชื่อ ............................................ ผู้อํานวยการส่วนอนุญาต 
                                                        ( ........................................ ) อุตสาหกรรมไม้ 
 
หมายเหตุ ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
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 4. พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอแจ้งให้ทราบว่า ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ
หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึก
ฉบับนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จักคืนคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอ 
ให้ทราบต่อไป ทั้งน้ี เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสอง ประกอบวรรคส่ี 

 บันทึกนี้ทําขึ้นไว้เป็นหลักฐาน จํานวน 2 ฉบับ อ่านให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนฟังแล้วรับว่า
ข้อความตามบันทึกดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน และมอบสําเนาบันทึกให้ผู้ยื่นคําขอแล้ว จํานวน 1 ฉบับ 

 ลงชื่อ ............................................ ผู้ยื่นคําขอ 
                                                        ( ........................................ ) 

 ลงชื่อ ............................................ เจ้าหน้าที่รับคําขอ 
                                                        ( ........................................ ) 

        ลงชื่อ ............................................ ผู้อํานวยการส่วนอนุญาต 
                                                        ( ........................................ ) อุตสาหกรรมไม้ 
 
หมายเหตุ ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
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ตัวอย่าง หนังสือ(บันทึก)แจ้งขยายระยะเวลาในทันที 
(ท้องที่จังหวัดส่วนภูมิภาค) 

 
 

              เขียนทีที่่ว่าการอําเภอ ............................ 
                                                                         ถนน ............. (ตัวย่อจังหวัด/รหัสไปรษณีย์) 

                                   วันที ่......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

บันทึกฉบบันี้ทําข้ึนไว้เปน็หลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันนี้ เวลา .................... น. ............................. (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) ..................................... 
ได้มาพบเจ้าหน้าทีร่ับคําขอ กรณีได้ยืน่เรือ่งราวคําขอ .................... (ระบุกิจการทียื่่นคําขอ) .................  
ตามทะเบียนรับคําขอ ที่ ................. ลงวันที่ ......... เดือน .............. พ.ศ. ....... ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่
รับคําขอได้ทําการตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐานที่ยืน่พร้อมคําขอแล้ว ปรากฏว่า คําขอ
และรายการเอกสารหรือหลักฐาน บกพร่อง ไม่ครบถ้วน จึงได้แจ้งตามบันทึกลงวันที่ ............................ 
ให้นําเอกสารหรือหลักฐาน มามอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รบัคําขอเพิ่มเติม ภายในวันที่ ......... เดือน ................. 
พ.ศ. ......... นั้น ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่รบัคําขอได้รบัเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมและทําการตรวจสอบแล้วปรากฏ ดังน้ี.- 

 1. คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน ยังมีข้อบกพร่อง คือ ....................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 2. คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานยังไม่ครบถ้วน (ไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้ในวันนี้) ให้แก้ไขและนําเอกสารหรือหลักฐานมายื่นเพิ่มเติม คือ  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 ๓. ให้นําเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๒. มามอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอ (ขยาย
ระยะเวลาครั้งที่ 1) ภายในวันที่ ........ (กําหนดเวลาตามความเหมาะสม 7-15 วัน)........  เดือน .........  
 ..................... พ.ศ. ............... 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
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 4. พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอแจ้งให้ทราบว่า ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ
หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึก
ฉบับนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จักคืนคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอ 
ให้ทราบต่อไป ทั้งน้ี เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสอง ประกอบวรรคส่ี 

 บันทึกนี้ทําขึ้นไว้เป็นหลักฐาน จํานวน 2 ฉบับ อ่านให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนฟังแล้วรับว่า
ข้อความตามบันทึกดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน และมอบสําเนาบันทึกให้ผู้ยื่นคําขอแล้ว จํานวน 1 ฉบับ 

 ลงชื่อ ............................................ ผู้ยื่นคําขอ 
                                                        ( ........................................ ) 

 ลงชื่อ ............................................ เจ้าหน้าที่รับคําขอ 
                                                        ( ........................................ ) 

        ลงชื่อ ............................................ นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ 
                                                        ( ........................................ )  
 
หมายเหตุ ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔64

ตัวอย่าง หนังสือแจ้งขยายระยะเวลาในภายหลัง 
(ท้องที่กรุงเทพมหานคร) 

 
 

ที่ ทส 1602.4/ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
                                                                                       สํานักการอนญุาต กรมป่าไม ้
 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุักร 
 กรุงเทพฯ 10900 

 2558 

เรื่อง  เอกสารประกอบคําขอไม่ถกูต้อง ครบถ้วน 

เรียน  ................ (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ................ 

อ้างถึง  หนงัสือส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ที่ ทส 1602.4/                     ลงวันที ่  

 ตามหนังสือส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ที่อ้างถึง แจ้งให้ท่านทราบว่า ตามที ่.................. . 
.............. (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) ................ ได้ยื่นเรื่องราวคําขอ ............................ (ระบุกิจการที่ยื่นคําขอ) 
............................................ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สํานักการอนุญาต 
กรมป่าไม้ ตามทะเบียนรับคําขอ ที่ ............... ลงวันที่ ......... เดือน .............. พ.ศ. ....... และพนักงาน
เจ้าหน้าที่รับคําขอได้ทําการตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอแล้ว
ปรากฏว่า คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน บกพร่อง ไม่ครบถ้วน จึงแจ้งให้ท่านทาํการแก้ไขและ
ส่งเอกสารเพิ่ม นั้น 
 ต่อมาในวันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. ............... ท่านได้นําเอกสาร หลักฐาน
เพ่ิมเติมไปมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอแล้ว เจ้าหน้าที่รับคําขอได้ทําการตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานเพิ่มเติมแล้วปรากฏ ดังนี้.- 

 1. คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน ยังมีข้อบกพร่อง คือ ....................................... 
............................................................................................................................................................ 

 2. คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานยังไม่ครบถ้วน (ไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมในครั้งนี้ให้ครบถ้วนได้) จึงให้แก้ไขและนําเอกสารหรือหลักฐานไปยื่นเพิ่มเติม คือ  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 ๓. ให้นําเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๒. ไปมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอ (ขยาย
ระยะเวลาครั้งที่ 1) ภายในวันที่ ........ (กําหนดเวลาตามความเหมาะสม 7-15 วัน)........  เดือน .........  
 ..................... พ.ศ. ............... 

 อนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติม
คําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏใน
บันทึกฉบับนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จักคืนคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
คําขอ ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสอง 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                    ลงนาม …………………………………… 
                                                             ( ................................ ) 
                                                              ตําแหน่ง ..................... 
                                                           พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอ 
 
 
 
ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
โทร 0 2579 4852 
โทรสาร 0 2579 6533 
www.forest.go.th 
 
 
หมายเหตุ ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
 

วัน	.......		เดือน	.................		พ.ศ.	...........



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 65

 อนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติม
คําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏใน
บันทึกฉบับนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จักคืนคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
คําขอ ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสอง 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                    ลงนาม …………………………………… 
                                                             ( ................................ ) 
                                                              ตําแหน่ง ..................... 
                                                           พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอ 
 
 
 
ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
โทร 0 2579 4852 
โทรสาร 0 2579 6533 
www.forest.go.th 
 
 
หมายเหตุ ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔66

ตัวอย่าง หนังสือแจ้งขยายระยะเวลาในภายหลัง 
(ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค)   

 
 
 
ที่  ..(ตัวย่อจงัหวัด) ... / ... (เลขหนังสือ)..                        ที่ว่าการอําเภอ ........................................ 
                                                                          ถนน ............. (ตัวย่อจังหวัด/รหัสไปรษณีย์) 

                                                                วนัที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

เรื่อง  เอกสารประกอบคําขอไม่ถกูต้อง ครบถ้วน 

เรียน  ................ (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ................ 

 ตามหนังสือทีว่่าการอําเภอ .................... ที่อ้างถึง แจ้งให้ท่านทราบว่า ตามที ่..................  
.............. (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) ................ ได้ยื่นเรื่องราวคําขอ ............................ (ระบุกิจการที่ยื่นคําขอ) 
............................................ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ อําเภอ ....................  ตามทะเบียนรับคําขอ ที่ 
............... ลงวันที่ ......... เดือน .............. พ.ศ. ....... และพนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอได้ทําการ
ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอแล้วปรากฏว่า คําขอและรายการ
เอกสารหรือหลักฐาน บกพร่อง ไม่ครบถ้วน จึงแจ้งให้ท่านทําการแก้ไขและส่งเอกสารเพิ่ม นั้น 
 ต่อมาในวันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. ............... ท่านได้นําเอกสาร หลักฐาน
เพ่ิมเติมไปมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอแล้ว เจ้าหน้าที่รับคําขอได้ทําการตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานเพิ่มเติมแล้วปรากฏ ดังนี้.- 

 1. คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน ยังมีข้อบกพร่อง คือ ....................................... 
............................................................................................................................................................ 

 2. คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานยังไม่ครบถ้วน (ไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติมในครั้งนี้ให้ครบถ้วนได้) จึงให้แก้ไขและนําเอกสารหรือหลักฐานไปยื่นเพิ่มเติม คือ  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 ๓. ให้นําเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๒. ไปมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอ (ขยาย
ระยะเวลาครั้งที่ 1) ภายในวันที่ ........ (กําหนดเวลาตามความเหมาะสม 7-15 วัน)........  เดือน .........  
 ..................... พ.ศ. ............... 

 อนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติม
คําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏใน



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 67

บันทึกฉบับนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จักคืนคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
คําขอ ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสอง 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                    ลงนาม …………………………………… 
                                                             ( ................................ ) 
                                                              ตําแหน่ง ..................... 
                                                           พนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอ 
 
 
 
ที่ทําการปกครองอําเภอ 
โทร ..................... 
 
 
หมายเหตุ ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔68

ตัวอยา่ง หนังสือคืนคําขอ 
ท้องที่กรุงเทพมหานคร 

 
        

ที่ ทส 1602.4/ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
                                                                                        สํานกัการอนุญาต กรมป่าไม้ 
 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุักร 
 กรุงเทพฯ 10900 
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เรื่อง  ขอส่งคําขอและเอกสาร หลกัฐานคืน 

เรียน  ................ (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ................ 

อ้างถึง  หนงัสือส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ที่ ทส 1602.4/                     ลงวันที ่                  

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  คําขอและเอกสารหลักฐาน  จํานวน ......... แผ่น 

 ตามหนังสือส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ที่อ้างถึง แจ้งให้ท่านทราบว่า ตามที ่.................... 
.............. (ช่ือผู้ยื่นคาํขอ *1) ................ ได้ยื่นเรื่องราวคําขอ ............................ (ระบุกิจการที่ยื่นคําขอ) 
............................................ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สํานักการอนุญาต 
กรมป่าไม้ ตามทะเบียนรับคําขอ ที่ ............... ลงวันที่ ......... เดือน .............. พ.ศ. ....... และพนักงาน
เจ้าหน้าที่รับคําขอได้ทําการตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอแล้ว
ปรากฏว่า คําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐาน บกพร่อง ไม่ครบถ้วน จึงแจ้งให้ท่านทาํการแก้ไขและ
ส่งเอกสารเพิ่ม นั้น 
 ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ขอเรียนว่า  
  ครั้งที่ 1 ทางราชการได้มีบันทึก / หนังสือแจ้ง (เมื่อวันที่ ......................) ให้ทราบเพื่อ  
   แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ                    ภายในวันที่ ............................ 
   ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม    ภายในวันที่ ............................      
 ครั้งที ่1 ผู้ยืน่คําขอ ไม่ได้    แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ    ไม่ได้ส่งเอกสารหรือหลกัฐาน
เพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด    ดําเนินการ แก้ไขเพิม่เติมคาํขอ / ส่งเอกสารหรือหลกัฐานเพิม่เติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว แต่คําขอ / เอกสารหรือหลักฐานเพิม่เติม ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
  ครั้งที่ 2 ทางราชการได้มีบันทึก / หนังสือแจ้ง ขยายระยะเวลาครั้งที่ 1 เมือ่วันที่ ..... 
ให้ทราบเพ่ือ  
   แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ                    ภายในวันที่ ............................ 
   ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม    ภายในวันที่ ............................      

วัน	.......		เดือน	.................		พ.ศ.	...........

ไม่ได้



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
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  ครั้งที่ 2 ผู้ยื่นคําขอ ไม่ได้    แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ    ไม่ได้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
เพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาซ่ึงขยายตามท่ีกําหนดไว้    ดําเนินการ แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ / ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาซึ่งขยายตามที่กําหนดแล้ว แต่คําขอ / เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม 
ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
  ครั้งที่ 3 ทางราชการได้มีบันทึก / หนังสือแจ้ง ขยายระยะเวลาครั้งที่ 2 เมือ่วันที่ ..... 
ให้ทราบเพ่ือ  
   แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ                    ภายในวนัที่ ............................ 
   ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม    ภายในวันที่ ............................      
  ครั้งที่ 3 ผู้ยื่นคําขอ ไม่ได้    แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ    ไม่ได้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
เพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาซึง่ขยายตามทีก่ําหนดไว้    ดําเนินการ แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ / ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาซึ่งขยายตามทีก่ําหนดแล้ว แต่คําขอ / เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม 
ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
 ด้วยเหตุดังเรียนมาดังกล่าวข้างต้น ทางราชการไม่อาจพิจารณาเรื่องราวคําขอต่อไปได้และ
ถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามคําขอต่อไป ดังนั้น เพ่ือมิให้เกิดผลเสียหายกับ
ทางราชการ อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 9 วรรคแหน่ึง และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคส่ี  จึงขอส่งคําขอและเอกสาร หลักฐานคืนมายังผู้ยื่นคําขอ 
ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 
 อนึ่ง  ทางราชการขอแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบว่า หากท่านประสงค์จะดําเนินการอีกสามารถ
ยื่นคําขอใหม่ได้ หรือท่านจะใช้สิทธิอุทธรณ์การส่งคําขอและเอกสาร หลักฐานคืนในครั้งน้ีได้ ตามบทบัญญัติมาตรา 
44 วรรคหนึ่ง มาตรา 45 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกอบ 
ข้อ 2 (2) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ยื่นคําขอได้รับหนังสือแจ้งคืนคําขอและเอกสาร
หลักฐาน โดยยื่นคําอุทธรณ์ต่อผู้อํานวยการสํานักการอนุญาต (เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900) 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                             ลงนาม …………………………………… 
                                                                   ( ................................ ) 
                                                     ผู้อํานวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
 

ไม่ได้

ไม่ได้
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ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
โทร 0 2579 4852 
โทรสาร 0 2579 6533 
www.forest.go.th 
 
หมายเหตุ ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
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ตัวอยา่ง หนังสือคืนคําขอ 
(ท้องที่จังหวัดในส่วนภมูิภาค)   

 
 
 
ที่  ..(ตัวย่อจงัหวัด) ... / ... (เลขหนังสือ)..                        ที่ว่าการอําเภอ ........................................ 
                                                                           ถนน ............ (ตัวย่อจังหวัด/รหัสไปรษณีย์) 

                                                                วนัที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

เรื่อง  ขอส่งคําขอและเอกสาร หลกัฐานคืน 

เรียน  ................ (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ................ 

อ้างถึง  หนงัสืออําเภอ .................. ที่ .........................  ลงวันที่ .....................................                  

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  คําขอและเอกสารหลักฐาน  จํานวน ......... แผ่น 

 ตามหนังสือทีว่่าการอําเภอ .................... ที่อ้างถึง แจ้งให้ท่านทราบว่า ตามที ่..................  
.............. (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) ................ ได้ยื่นเรื่องราวคําขอ ............................ (ระบุกิจการที่ยื่นคําขอ) 
............................................ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ อําเภอ ....................  ตามทะเบียนรับคําขอ ที่ 
............... ลงวันที่ ......... เดือน .............. พ.ศ. ....... และพนักงานเจ้าหน้าที่รับคําขอได้ทําการ
ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอแล้วปรากฏว่า คําขอและรายการ
เอกสารหรือหลักฐาน บกพร่อง ไม่ครบถ้วน จึงแจ้งให้ท่านทําการแก้ไขและส่งเอกสารเพิ่ม นั้น 
 ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ขอเรียนว่า  
  ครั้งที่ 1 ทางราชการได้มีบันทึก / หนังสือแจ้ง (เมื่อวันที่ ......................) ให้ทราบเพื่อ  
   แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ                    ภายในวันที่ ............................ 
   ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม    ภายในวันที่ ............................      
 ครั้งที ่1 ผู้ยืน่คําขอ ไม่ได้    แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ    ไม่ได้ส่งเอกสารหรือหลกัฐาน
เพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด    ดําเนินการ แก้ไขเพิม่เติมคาํขอ / ส่งเอกสารหรือหลกัฐานเพิม่เติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว แต่คําขอ / เอกสารหรือหลักฐานเพิม่เติม ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
  ครั้งที่ 2 ทางราชการได้มีบันทึก / หนังสือแจ้ง ขยายระยะเวลาครั้งที่ 1 เมือ่วันที่ ..... 
ให้ทราบเพ่ือ  
   แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ                    ภายในวันที่ ............................ 
   ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม    ภายในวันที่ ............................      

ไม่ได้



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
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  ครั้งที่ 2 ผู้ยื่นคําขอ ไม่ได้    แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ    ไม่ได้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
เพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาซ่ึงขยายตามท่ีกําหนดไว้    ดําเนินการ แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ / ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาซึ่งขยายตามที่กําหนดแล้ว แต่คําขอ / เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม 
ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
  ครั้งที่ 3 ทางราชการได้มีบันทึก / หนังสือแจ้ง ขยายระยะเวลาครั้งที่ 2 เมือ่วันที่ ..... 
ให้ทราบเพ่ือ  
   แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ                    ภายในวนัที่ ............................ 
   ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม    ภายในวันที่ ............................      
  ครั้งที่ 3 ผู้ยื่นคําขอ ไม่ได้    แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ    ไม่ได้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
เพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาซ่ึงขยายตามท่ีกําหนดไว้    ดําเนินการ แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ / ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาซึ่งขยายตามที่กําหนดแล้ว แต่คําขอ / เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม 
ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
 ด้วยเหตุดังเรียนมาดังกล่าวข้างต้น ทางราชการไม่อาจพิจารณาเรื่องราวคําขอต่อไปได้และ
ถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามคําขอต่อไป ดังนั้น เพ่ือมิให้เกิดผลเสียหายกับ
ทางราชการ อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 9 วรรคแหน่ึง และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคส่ี  จึงขอส่งคําขอและเอกสาร หลักฐานคืนมายังผู้ยื่นคําขอ 
ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 
 อนึ่ง  ทางราชการขอแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบว่า หากท่านประสงค์จะดําเนินการอีกสามารถ
ยื่นคําขอใหม่ได้ หรือท่านจะใช้สิทธิอุทธรณ์การส่งคําขอและเอกสาร หลักฐานคืนในครั้งนี้ได้ ตามบทบัญญัติมาตรา 
44 วรรคหนึง่ มาตรา 45 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกอบ 
ข้อ 2 (8) ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ภายในสิบห้าวันนบัแต่วันทีผู้่ยื่นคําขอได้รับหนังสือแจ้งคืนคําขอและเอกสาร
หลักฐาน โดยยื่นคําอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจงัหวัด .............. (เลขที่ .... ถนน .............. ตําบล............... 
อําเภอ ................ จังหวัด ................... รหัสไปรษณีย์) 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                            ลงนาม …………………………………… 
                                                                   ( ................................ ) 
                                                                   นายอําเภอ ................... 
 

ไม่ได้

ไม่ได้
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ที่ทําการปกครองอําเภอ 
โทร ..................... 
 
 
หมายเหตุ ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
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บทที่  3 
คําสั่งไม่อนุญาตตามคาํขอ กรณีผู้มีอํานาจสั่งในพื้นที่รับผิดชอบ 

 
 ในบทที่ผ่านมาได้กล่าวถึง คําขอว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้และเอกสาร/หลักฐานประกอบ
คําขอ เมื่อผู้ยื่นคําขอไม่จัดทําคําขอให้ถูกต้องหรือยื่นเอกสาร/หลักฐานประกอบคําขอไม่ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด จึงเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคําขอ(คําส่ังคืนคําขอ)ได้ แต่หากคําขอและเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วนก็จะมีผลบังคับให้เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาเรื่องราวคําขอตามวิธีการและหลักเกณฑ์การอนุญาต 
และมีเหตุอย่างไรบ้างที่ทําให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจในการอนุญาต จึงมีคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ 
และก่อนจะมีคําส่ังไม่อนุญาตต้องปฏิบัติอย่างไร รูปแบบและสาระสําคัญในคําส่ังมีอะไรบ้าง จะกล่าว
ต่อไปในบทนี้ 

 ก. หลักเกณฑ์การอนุญาตว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม ้
 ในการพิจารณาเรื่องราวคําขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้ นอกจากคําขอและเอกสารประกอบการ
พิจารณาแล้ว ยังมีหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่ต้องนํามาประกอบการพิจารณาด้วย หลักเกณฑ์เหล่าน้ีมีที่มาต่าง ๆ 
กัน เช่น 
 1) พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บญัญัติว่า มาตรา 49  ผู้ขอรบัอนุญาตตั้ง
โรงงานแปรรปูไม้โดยใช้เครือ่งจกัรกลต้อง (1) เปน็เจ้าของ และ (2) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคาํพิพากษา
ถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ฯ 
 2) มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2503 ห้ามมิให้อนุญาตให้บุคคลใดจัดตั้งโรงเลื่อย
เพ่ิมข้ึน ส่วนที่ได้ตั้งดําเนินงานอยู่แล้ว หากดําเนิน การไม่สุจริตเป็นภัยแก่ชาติ ก็ให้พิจารณาดําเนินการ
ลงโทษสถานหนักหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสีย 
 3) นโยบายกรมป่าไม้ เรื่อง การควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 
2484 กําหนดว่า 
 3.1) การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร  (โรงเลื่อยจักร) ให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
 3.2) การย้ายโรงงานโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร  (โรงเลื่อยจักร)  อนุญาตให้ย้าย
ได้ภายในท้องที่จังหวัดที่โรงงานนั้นตั้งอยู่  และอนุญาตให้ย้ายจากจังหวัดต่าง ๆ  ไปตั้งในท้องที่กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และ
นครปฐม รวมทั้งให้ย้ายภายในท้องที่ 10 จังหวัดดังกล่าวด้วย 
 3.3) การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) การอนุญาตตั้งโรงงาน 
ให้อนุญาตได้เฉพาะโรงงานที่ใช้ไม้จากสวนป่า หรือไม้ที่ปลูกข้ึนทุกชนิด เป็นวัตถุดิบ 
 3.4) การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพ่ือประดิษฐกรรม  และโรงงาน
แปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม 

หากด�าเนิน	

การย้ายโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร		(โรงเลื่อยจักร)		อนุญาตให้ย้าย
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 3.4.1) อนุญาตให้ตั้งโรงงานได้เฉพาะโรงงานที่มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน ทํา
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จากสวนป่า หรือไม้ที่ปลูกข้ึนทุกชนิด เป็นวัตถุดิบ, ทําผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จากต่างประเทศ
เป็นวัตถุดิบ, ทําผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบ, ทําเครื่องเรือนเครื่องใช้ในบ้านเรือน ที่ใช้ไม้แปรรูปทํา
เป็นโครง แล้วประกอบด้วยไม้อัด หรือแผ่นช้ินไม้อัดหรือวัสดุทดแทน, ผลิตแผ่นใยไม้อัดหรือแผ่นช้ินไม้อัด, 
ผลิตแผ่นไม้อัดซีเมนต์  หรือแผ่นไม้อัดยิบซ่ัม  (แผ่นไม้อัดสารแร่), ผลิตเยื่อและกระดาษจากไม้ 
 3.4.2) ไม่อนุญาตให้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้เพ่ือประดิษฐกรรม ทําวงกบ ประตู หน้าต่าง  
ไม้ค้ิว ไม้บัว ไม้ประดับผนัง เพ่ิมข้ึนในท้องที่ภาคเหนือ ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ข้ึนไป ยกเว้น ผู้ปลูกสวนป่า
ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ. 2535  หรือผู้ปลูกสร้างสวนป่าที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการ หรือผู้ปลูกสร้างสวนป่าที่ได้รับการตรวจสอบรับรองจากกรมป่าไม้ โดยให้ใช้
วัตถุดิบจากไม้ที่ปลูกข้ึนเอง และสหกรณ์ผู้ปลูกสวนป่าที่ได้รับการจัดตั้งตามนโยบายของกรมป่าไม้  
หรือได้รับการจัดตั้งจากส่วนราชการอ่ืน โดยให้ใช้วัตถุดิบที่สมาชิกสหกรณ์ปลูกข้ึนเอง 
 3.5 การใช้เครื่องจักร กําหนดว่า โรงงานที่ใช้ไม้แปรรูปเป็นวัตถุดิบอนุญาตให้ใช้เลื่อย
สายพานต้องใช้ขนาด ∅ วงเหวี่ยงไม่เกิน 36 น้ิว  หรือเลื่อยวงเดือนต้องใช้ขนาด ∅ ไม่เกิน 24 น้ิว, 
โรงงานที่ใช้ไม้ท่อนและไม้แปรรูปเป็นวัตถุดิบ ให้ใช้เลื่อยสายพาน  ขนาด  ∅ วงเหวี่ยงไม่เกิน 42 น้ิว  
หรือเลื่อยวงเดือน ขนาด  ∅  ไม่เกิน 36 นิ้ว  โดยไม่จํากัดขนาดกําลังแรงม้าชนิดใดชนิดหนึ่งหรือสองชนิด
รวมกันได้ไม่เกิน 2 เครื่อง 
 3.6 ท้องที่ใดมีปัญหาในการป้องกันรักษาป่าไม้  หรือมีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่ามาก  
กรมป่าไม้จะระงับการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ไว้เป็นการชั่วคราว   
 4) หนังสือสัง่การต่าง ๆ เช่น  
 4.1) หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0702.3/5108  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2546  เรื่อง 
การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ให้ใช้หลักฐานการอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
และหลักฐานการอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพิ่มเติม 
 4.2) หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.2/6708  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2548 เรื่อง 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบป้อนโรงงานแปรรูปไม้ทุกประเภท ให้ระบุเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มา 
ปริมาณการใช้/ป ีของวัตถุดิบในท้องถิ่น (ไม้สวนป่า,ไม้ที่ปลูกข้ึน) ว่ามีปริมาณเพียงพอหรือไม่ 
 4.3) หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.2/3237  ลงวันที่ 7 มีนาคม 2549 
เรื่อง การตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรที่ขอตั้งใหม่และย้ายสถานที่ตั้ง ให้ระบุ
ข้อมูลเพ่ิมเติม คือ รายงานสภาพพ้ืนที่และบริเวณที่ขออนุญาต อยู่ห่างจากแนวเขตป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ
หรือป่าอนุรักษ์ เป็นระยะทางเท่าใด และภาพถ่ายสีแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญาต  โดยถ่ายภาพจากตรง
กลางแปลงท่ีขออนุญาตกระจายออกทั้ง 4 ทิศ  รวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาพ 
 4.4) หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 1602.4/11557 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง  การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ให้จัดทําแผนที่ มาตราส่วน 
1:50,000 พร้อมลงตําแหน่งแสดงบริเวณที่ขอตั้งโรงงานฯ ให้ชัดเจน หากที่ตั้งโรงงานฯ อยู่ใกล้แนว
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เขตป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าอนุรักษ์ประเภทใด ให้ระบุว่าอยู่ห่างเป็นระยะทางเท่าไหร่ และระบุ
ขอบเขตโรงงานฯ ลงในแผนที่ดังกล่าวข้างต้นให้ชัดเจน กับให้จังหวัดพิจารณาความเห็นว่าสมควรอนุญาต
หรือไม่ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการตรวจสอบควบคุมด้วย 
 4.5)  หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.2/4226  ลงวันที่ 27 มีนาคม 2550 เรือ่ง การ
ปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ให้ใช้ความเห็นของสํานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ... ประกอบการพิจารณาด้วย 
 4.6 หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0704.02/9749  ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง 
รายงานผลการสัมนาเรื่องการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท กําหนดให้ใช้แบบ (FORMAT) บันทึก
การตรวจสอบ เดียวกันทั่วประเทศ 
 4.6 หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1610.5/14634 ลงวันที ่30 กรกฎาคม  2552 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติข้ันตอนการใช้คําส่ังทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539  กําหนดให้นําผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย 
 4.7 หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.4/27006 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบป้อนโรงงานแปรรูปไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี (โรงงาน
แปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพ่ือผลิตไม้แปรรูปหรือช้ินไม้สับ จากไม้ที่ปลูกข้ึนโดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส 
สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน 
มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล)  ให้ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของไม้ ฐานข้อมูล
ปริมาณไม้ วัตถุดิบในท้องถิ่นและปริมาณวัตถุดิบ เพียงพอหรือไม่ 
 4.8 หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส 6880/2495 ลงวันที่ 11 กันยายน 2495 เรื่อง การขอ
อนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ แจ้งจังหวัดส่ังเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติว่า ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอทราบว่า
การขออนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม้ ผู้ขอจะทําการปลูกสร้างโรงงานใด ๆ ไว้ก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้ 
 5) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 
2484 พ.ศ.2541 กําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตไว้ใน หมวดท่ี 3 ข้อ 11-18, หมวดท่ี 7 หลักเกณฑ์
การปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ ในการผลิต การเพ่ิม ลด เปล่ียนแปลง
การใช้วัตถุดิบ  และการเพิ่มหรือลดจํานวนคนงาน โรงงานแปรรูปไม้ ข้อ 26-32, หมวดท่ี 8 หลักเกณฑ์
การแก้ไขอาณาเขตและสาระสําคัญในการอนุญาต ข้อ 33-34 เป็นต้น 

 ข. ระยะเวลาการพิจารณาคําขอและการแจ้ง  
 1) การพิจารณาแล้วเสร็จในระยะเวลา  เมื่อคําขอและเอกสาร/หลักฐานประกอบคําขอ
ถูกต้องครบถ้วน ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ต้องประมวลเรื่องว่าอยู่ในหลักเกณฑ์การอนุญาตหรือไม่ อย่างไร 
เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาส่ังการ ตามลําดับชั้น กรณีเรื่องราวคําขออยู่ในหลักเกณฑ์อนุญาตได้ 
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ว่า ผู้อนุญาตต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือ

๔.๗)

๔.๘)

๔.๙)

๔.6)

๔.5)

หนงัสอืกรมป่าไม้	ด่วนทีส่ดุ
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สําหรับประชาชนตามมาตรา 7 และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
(มาตรา 4 บัญญัติว่า “ผู้อนุญาต” หมายความว่า ผู้ซ่ึงกฎหมายกําหนดให้มีอํานาจในการอนุญาต) 

 2) การพิจารณาไม่แล้วเสร็จในระยะเวลา กรณีเรื่องราวคําขอมีการพิจารณาไม่แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในคู่มือสําหรับประชาชน จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม พระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 บัญญัติไว้ในมาตรา 10 วรรคสอง 
ว่า เมื่อครบกําหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา 7 แล้ว หากผู้อนุญาตยังพิจารณา
ไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณา
แล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งสําเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 
สําหรับความในวรรคสี่บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าผู้อนุญาต
กระทําการหรือละเว้นกระทําการเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย” 

 ค. การเตรียมการและการดําเนินการออกคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ  
  เมื่อปรากฏว่าเรื่องราวคําขอขัดกับหลักเกณฑ์การอนุญาต เรื่องราวจึงไม่อาจพิจารณา
อนุญาตตามที่ขอได้ ทางราชการต้องมี “หนังสือแจ้งไม่อนุญาตตามคําขอ” ให้ผู้ยื่นคําขอทราบ หนังสือ
ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็น “คําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ” 
 “คําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ” เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการ
สร้างนิติสัมพันธ์ข้ึนระหว่างทางราชการและผู้ยื่นคําขอ ในอันที่จะระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพ     
ของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ยื่นคําขอเป็นการถาวร จึงเป็น “คําส่ังทางปกครอง” การเตรียมการและการ
ดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพ่ือจัดให้มีคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ ถือเป็น “การพิจารณาทางปกครองใน
การมีคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ” ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539  
 สําหรับอํานาจในการออกคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ นั้น เมื่อมีผู้ยื่นคําขอในท้องที่ต่างจังหวัด
ผู้มีอํานาจ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ และอธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้มีอํานาจใน
ท้องที่กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาดําเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 1) การจัดทําหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี 
 เจ้าหน้าที่ต้องจัดทําหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นคําขอทราบ โดยปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  คือ 
 1.1) เจ้าหน้าผู้ออกคําสั่งที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ
และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน (มาตรา 30) 
 1.2) เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
ให้คู่กรณีทราบตามความจําเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) 
 1.3) เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังมีอํานาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่อง
นั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคําขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี (มาตรา 28) 

เจ้าหน้าที่ผู้ออกค�าสั่งที่ต้องให้คู่กรณมีโีอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจรงิอย่างเพยีงพอ
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 1.4) เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังมีอํานาจพิจารณาหลักฐาน  โดยแสวงหา รับฟัง ขอข้อเท็จจริง 
ให้ส่งเอกสาร ตรวจสถานที่  (ม.29) 
 ดังนั้น “การพิจารณาทางปกครอง”ก่อนมีคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องทําหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึง สิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง กรณีมี
คําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ (มาตรา 27) เพ่ือให้คู่กรณีทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้
โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนเพิ่มเติมได้ (มาตรา 29 มาตรา 30) โดยกําหนดเวลาให้ผู้ยื่นคําขอ
โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนในเวลาอันสมควร หนังสือนี้เรียกว่า “หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี” 
 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี กรณีจะออกคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ ท้องที่จังหวัด
ในส่วนภูมิภาค หน้า 85-86 
 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี กรณีจะออกคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ ท้องที่
กรุงเทพมหานคร หน้า 87-88 
 2) วิธีการแจ้ง“หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี”  
 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่ได้บัญญัติเรื่องการส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี
ให้ผู้ยื่นคําขอทราบไว้อย่างใด จึงต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 ซ่ึงบัญญัติว่า 
 มาตรา 69 การแจ้งคําส่ังทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอ่ืนที่เจ้าหน้าที่ต้อง
แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระทําด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระทําเป็นหนังสือก็ให้แจ้ง
เป็นหนังสือ 
 การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลําเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่า
ได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง  
 ในการดําเนินการเรื่องใดทีม่ีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังทีอ่ยู่ดังกล่าว
ให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภมูิลําเนาของผูน้ั้นแล้ว 
 มาตรา 70 การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนําไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนําไป
ส่งไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่
ผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซ่ึงเห็นได้ง่าย ณ สถานทีน่ัน้ต่อหน้าเจ้าพนกังาน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 มาตรา 71 การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกาํหนดเจด็วัน
นับแต่วันส่งสําหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น 

 ดังนั้น เมื่อผู้มีอํานาจลงนามในหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีแล้ว เจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการให้
ผู้ยื่นคําขอรับทราบหนังสือดังกล่าวน้ี โดยวิธีจัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีไปยังภูมิลําเนาของผู้ยื่นคําขอ
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ตามที่ระบุไว้ในใบคําขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้ยื่นคําขอทราบเมื่อครบกําหนดเจ็ดวัน
นับแต่วันส่งหนังสือ ซ่ึงเป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวกที่สุด  
 ๓) การตรวจสอบข้อเท็จจริง แสวงหา รับฟัง ขอเอกสารเพิ่มเติม 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า “มาตรา 28 ในการ
พิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเร่ืองนั้น ๆ โดยไม่ต้อง
ผูกพันอยู่กับคําขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี” ดังนั้น ในการเตรียมการและการดําเนินการออก
คําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ เจ้าหน้าที่ผู้จัดทําคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอสามารถออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง 
แสวงหา รับฟัง ขอเอกสารเพ่ิมเติมได้ ตามที่เห็นสมควร แล้วนําผลมาประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อมูล
เดิมและข้อมูลจากการรับฟังคําโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามข้อ 4 ต่อไป 
 4) การรับฟงัและพิจารณาข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานของคู่กรณี 
 เมื่อได้มีหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นคําขอจัดทําคําโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พิจารณา และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือโต้แย้งสิทธิจากผู้ยื่นคําขอภายในระยะเวลา
ที่กําหนดแล้ว หรือผู้ยื่นคําขอไม่ใช้สิทธิโดยไม่ส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิ หรือส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิเกินระยะเวลา
ที่กําหนด ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล พยานเอกสารหรือหลักฐาน หรือข้อเท็จจริงจากการออกไปตรวจสอบ
ตามข้อ ๓) เพ่ิมเติมแล้ว ประมวลเรื่องราวทั้งหมดพิจารณาว่า มีเหตุผล ความเป็นจริง รับฟังได้หรือไม่ 
สมควรพิจารณาออกคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอหรือไม่ อย่างไร 
 4.1) กรณีมีความเห็นว่า หนังสือโต้แย้งสิทธิมีเหตุผลรับฟังได้ ก็กลับไปดําเนินการตาม
กระบวนการพิจารณา ตามที่กล่าวมาในข้อ ข. 
 4.2) กรณีมีความเห็นว่า หนังสือโต้แย้งสิทธิไม่มีเหตุผล รับฟังไม่ได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดําเนินการประมวลเรื่องเสนอผู้มีอํานาจพิจารณาส่ังการไม่อนุญาต และจัดทําคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ 
ให้ผู้มีอํานาจลงนาม แล้วแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอให้ผู้ยื่นคําขอทราบต่อไป 
 5) การจัดทาํคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ 
 5.1 คําส่ังไมอ่นุญาตตามคําขอ ต้องทาํเป็นหนังสือหรือไม่ 
 5.1.1 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บญัญัติว่า 
  “มาตรา 62  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งไม่อนุญาตตามคําขอของบุคคลใดตาม
ความในพระราชบัญญัติน้ี หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามความในมาตรา 59 บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์
คําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าทีต่่อรัฐมนตรีได้ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัย
ของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด” 
 5.1.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  มาตรา 34 บัญญัติว่า 
 มาตรา 34 คําส่ังทางปกครองอาจทําเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมาย
ในรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ 

)	ต่อไป

)

)

)
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 จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น “การส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ” ต้องทําเป็น
หนังสือคําสั่ง 
 5.2 รูปแบบ สาระสําคญัและสิทธิการอุทธรณ์ ในคาํสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ 
 5.2.1 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 5.2.1.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.252๖ กําหนดว่า 
  ข้อ 16  คําส่ัง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย  
ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทําตามแบบที่ 4 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
                    16.1  คําส่ัง  ให้ลงชื่อส่วนราชการหรือตําแหน่งของผู้มีอํานาจที่ออกคําส่ัง 
                    16.2  ที ่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคําส่ัง โดยเริ่มฉบบัแรกจากเลข 1 เรียงเปน็ลําดับไปจนสิ้นปี
ปฏิทินทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกคําส่ัง 
                    16.3  เรื่อง  ให้ลงชื่อเรือ่งที่ออกคําส่ัง 
                    16.4  ข้อความ  ให้อ้างเหตุที่ออกคําส่ัง และอ้างถึงอํานาจที่ให้ออกคําส่ัง (ถ้ามี) ไว้ด้วย
แล้วจึงลงข้อความที่ส่ัง และวันใช้บังคับ 
                    16.5  ส่ัง ณ วันที่  ให้ลงตัวเลขของวนัที่ ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราช
ที่ออกคําส่ัง 
                    16.6  ลงชือ่  ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคําส่ัง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ ไว้ใต้
ลายมือชื่อ 
                    16.1  ตําแหน่ง  ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกคําส่ัง 
 5.2.1.2 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253๙ บัญญัติว่า 
 มาตรา 36 คําส่ังทางปกครองที่ทําเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือนและปีที่ทํา
คําส่ัง ช่ือและตําแหน่งของ เจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ัง พร้อมทั้งมีลายมือช่ือของเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังนั้น 
 มาตรา 37 คําส่ังทางปกครองที่ทําเป็นหนังสือและการยืนยันคําส่ังทางปกครองเป็นหนังสือ
ต้องจัดให้มีเหตุผล ไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (1)  ข้อเท็จจริงอันเปน็สาระสําคัญ     
 (2)  ข้อกฎหมายที่อ้างอิง  
 (3)  ข้อพิจารณาและข้อสนบัสนนุในการใช้ดุลพินิจ 
 นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดให้คําส่ังทางปกครอง กรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในคําส่ังนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้าย
คําส่ังนั้นก็ได้  
 บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคบักบักรณีดังต่อไปนี้  
 (1)  เปน็กรณทีี่มีผลตรงตามคําขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น  
 (2)  เหตุผลนั้นเปน็ที่รูก้ันอยู่แล้วโดยไม่จาํต้องระบุอีก  

๑๖.๗
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 (3)  เป็นกรณีทีต่้องรกัษาไว้เปน็ความลบัตามมาตรา 32  
 (4)  เป็นการออกคําส่ังทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วน แต่ต้องให้เหตุผล
เป็นลายลักษณ์อักษรใน เวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของคําส่ังนั้นร้องขอ 
  มาตรา 39 การออกคําส่ังทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ได้เท่าท่ีจําเป็น
เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดข้อจํากัดดุลพินิจเป็นอย่างอ่ืน 
 การกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกําหนดเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปน้ี 
ตามความ เหมาะสมแก่กรณีด้วย  
 (1)  การกําหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือส้ินผล ณ เวลาใดเวลาหนึง่  
 (2)  การกําหนดให้การเริ่มมีผลหรือส้ินผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้องข้ึนอยู่กับเหตุการณ์
ในอนาคตที่ไม่แน่นอน 
 (3)  ข้อสงวนสิทธิทีจ่ะยกเลิกคําส่ังทางปกครอง  
 (4)  การกําหนดให้ผู้ได้รบัประโยชน์ต้องกระทําหรืองดเว้นกระทําหรือต้องมีภาระหน้าที ่
หรือยอมรับภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกําหนดข้อความในการจดัให้มี เปล่ียนแปลง 
หรือเพิ่มข้อกําหนดดังกล่าว  
 มาตรา 40 คําส่ังทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์
หรือโต้แย้ง การยื่นคําอุทธรณ์หรือคําโต้แย้ง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย 
 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์หรือการ
โต้แย้งเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลา
ดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคําส่ังทางปกครอง 
 มาตรา 44 ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี 
และไม่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คําส่ัง
ทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีต่นได้รบัแจ้งคาํส่ัง
ดังกล่าว 
 คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง
ประกอบด้วย 
 การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้
ทุเลาการบังคับตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง 
 มาตรา 45 วรรคสาม “เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้
เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 5.2.1.3 พระราชบญัญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
 มาตรา 62  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่ังไม่อนุญาตตามคําขอของบุคคลใดตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามความในมาตรา 59 บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังของ

เป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของค�าสั่งนัน้ร้องขอ

5.2.1.3)
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พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีได้ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี
ให้ถือเป็นที่สุด 
 5.2.1.4 กฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ี (27) 
การอุทธรณ์ (ก) เรื่องเกี่ยวกับการอนุญาต ครั้งละ 100 บาท 
 5.2.2 สิทธิการอุทธรณ์ ในคําสั่งไม่อนุญาตตามคาํขอ 
             การอุทธรณ์คําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคหน่ึง บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองใด
ไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ 
ให้คู่กรณีอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ตนได้รับแจ้งคําส่ังดังกล่าว”  ซ่ึงในเรื่องนี้ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 62 
บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่ังไม่อนุญาตตามคําขอของบุคคลใดตามความในพระราชบัญญัติ
น้ี หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามความในมาตรา 59 บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่
ต่อรัฐมนตรีได้ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด”  
 จากบทบัญญัติของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวในวรรคก่อน สิทธิการอุทธรณ์ต้องใช้กฎหมาย
ป่าไม้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพราะคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ส่วนภูมิภาค
หรืออธิบดีกรมป่าไม้ในท้องที่กรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี มิได้เป็นคําส่ังซ่ึงออกโดยรัฐมนตรีและมีบทบัญญัติ
สิทธิการอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะว่าให้ “อุทธรณ์คําส่ังฯ ต่อรัฐมนตรีได้ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วัน
ทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด” ดังนั้น คําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอในวรรคท้าย ต้อง
ระบุข้อความการอุทธรณ์คําส่ังให้ผู้ยื่นคําขอทราบ ดังนี้ 
 “อนึ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท่านมี
สิทธิอุทธรณ์คําส่ังฉบับน้ีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 
ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในกําหนด
สามสิบวันนับแต่วันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด โดยต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม
การอุทธรณ์  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เปน็เงิน 100 บาท” 
  5.2.3 สรุป รูปแบบสาระสําคัญในคาํสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ 
 เมื่อประมวลรายละเอียดซ่ึงกําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ.252๖ ข้อ 16, บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253๙, 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) แล้ว จะได้
รูปแบบของ “คําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ” ปรากฏรายละเอียดในหน้า 89 
 

5.2.1.4)

5.2.2)

5.2.3)
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 ตัวอย่าง รูปแบบของ “คําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ”  หน้า 89 
 ตัวอย่าง คําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 90-91 
 ตัวอย่าง คําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ ท้องที่กรุงเทพมหานคร       หน้า 92-93 

       ๖) วิธีการแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ และผลของคําสั่ง 
 ๖.1) การแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอให้ผู้ ยื่นคําขอทราบ พระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 ไม่ได้บัญญัติไว้ จึงต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 ซ่ึงบัญญัติว่า 
 มาตรา 69 การแจ้งคําส่ังทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอ่ืนที่เจ้าหน้าที่ต้อง
แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระทําด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระทําเป็นหนังสือก็ให้แจ้ง
เป็นหนังสือ 
 การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลําเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่า
ได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง  
 ในการดําเนินการเรื่องใดทีม่ีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังทีอ่ยู่ดังกล่าว
ให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภมูิลําเนาของผูน้ั้นแล้ว 
 มาตรา 70 การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนําไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนําไป
ส่งไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่
ผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซ่ึงเห็นได้ง่าย ณ สถานทีน่ัน้ต่อหน้าเจ้าพนกังาน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 มาตรา 71 การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกาํหนดเจด็วัน
นับแต่วันส่งสําหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น 

 จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น การแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอให้แจ้งเป็นหนังสือ ดังนั้น 
เจ้าหน้าที่ต้องจัดทําคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอและหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอให้ผู้ยื่นคําขอ
ทราบ โดยเสนอให้ผู้อนุญาตพิจารณาลงนามในคราวเดียวกัน เมื่อผู้อนุญาตลงนามแล้ว วิธีการที่ง่าย
และสะดวกที่สุดซ่ึงจะให้ผู้ยื่นคําขอรับทราบคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ คือ ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือ
แจ้งพร้อมกับคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ ให้ผู้ยื่นคําขอทราบ ไปยังภูมิลําเนาของผู้ยื่นคําขอตามที่ระบุไว้
ในคําขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้ยื่นคําขอได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วัน
ส่งหนังสือ 
 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค                
หน้า ๙4-๙5 
 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งคําสัง่ไม่อนุญาตตามคําขอ ท้องที่กรงุเทพมหานคร หน้า ๙6-๙7 
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 ๖.2) ผลของคําส่ังไม่อนุญาตตามคํา 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า 
 มาตรา 42 คําส่ังทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รบัแจ้งเป็นต้นไป 
 คําส่ังทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าทีย่ังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือ
โดยเหตุอ่ืน 
 ดังนั้น เมื่อผู้ยื่นคําขอรับทราบคําสั่งไม่อนุญาตตามคําแล้ว คําขอดังกล่าวเป็นอันพับไป 
ไม่สามารถนํามาพิจารณาดําเนินการอีก อย่างไรก็ตามคําส่ังทางปกครองมีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ซ่ึงสิทธิ หน้าที่หรือสถานะภาพทางกฎหมายทันทีที่มีผลบังคับ ให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าคําส่ังทางปกครอง
นั้น ชอบด้วยกฎหมาย เอกชนที่เห็นว่าเป็นคําส่ังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีหน้าที่ต้องโต้แย้งต่อฝ่ายปกครอง 
(การอุทธรณ์คําส่ัง) 

สรุป ตัวอยา่ง แบบคําสั่งและแบบหนังสือ ในบทที่ 3 
 1. ตัวอย่าง หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี กรณีจะออกคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ ท้องที่
จังหวัดในส่วนภูมิภาค  หน้า 85-86 
 2. ตัวอย่าง หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี กรณีจะออกคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ ท้องที่
กรุงเทพมหานคร  หน้า 87-88 
 3. ตัวอย่าง รูปแบบของ “คําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ”   หน้า 89 
 4. ตัวอย่าง คําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค  หน้า 90-91 
 5. ตัวอย่าง คําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ ท้องที่กรงุเทพมหานคร        หน้า 92-93 
 6. ตัวอย่าง หนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 
                    หน้า ๙4-๙5 
 7. ตัวอย่าง หนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ ท้องที่กรงุเทพมหานคร  
 หน้า ๙6-๙7 
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ตัวอยา่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี กรณีจะออกคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ 
(ท้องที่จังหวัดในส่วนภมูิภาค) 

 
 
 

 
 
ที่  ..(ตัวย่อจงัหวัด)/ ... (เลขหนังสือ)..                            ศาลากลางจังหวัด .................................... 
                                                                          ถนน ............. (ตัวย่อจังหวัด/รหัสไปรษณีย์) 

                                                                วนัที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

เรื่อง  ขอให้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานเพิ่มเติม    

เรียน  ................ (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) ................ 

 ด้วยจังหวัด ...................................... ได้รับหนังสืออําเภอ .................. ที่ ..(ตัวย่อจังหวัด)/ 
... (เลขหนังสือ).. ส่งเรื่องราวคําขอของ .............. (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) ................ ขออนุญาต ...…………….. 
..................... (ระบุกิจการที่ยื่นคําขอ) .......................... ตั้ง ณ ............................... (ระบุที่ตั้ง เลขที่ 
ถนน หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด) .......................................  ไปให้จังหวัด ................. พิจารณา 

 จังหวัด ............................................. ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ..................... 
.......................... (ระบุข้อเท็จจริงในการยื่นเรื่องราวคําขอซึ่งขัดกับหลักเกณฑ์การอนุญาต) ................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 ด้วยเหตุดังกล่าวในวรรคก่อน เรื่องราวคําขอของ .............. (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) ................. 
จึงไม่อาจอนุญาตได้ ประกอบกับการจะมีคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอนั้น เป็นคําส่ังทางปกครอง ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงก่อนมีคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตาม
ความจําเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) และพนักงานเจ้าหน้าผู้ออกคําส่ังที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน (มาตรา 30) 

 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
มาตราดังกล่าวข้างต้น  จังหวัด ............................ จึงขอแจ้งสิทธิให้ท่านทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้ง 
แสดงพยานหลักฐานเพื่อให้ทางราชการพิจารณาเรื่องราวของท่านได้  โดยขอให้ท่านทําเป็นหนังสือแจ้ง
ภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วัน) ........ วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ หากล่วงเลยระยะเวลา 
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ดังกล่าวทางราชการถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539  มาตราดังกล่าวข้างต้น  

 จึงเรียนมาเพือ่ทราบและพิจารณาดําเนินการ 

                                                 ขอแสดงความนับถือ                

                                                        ลงนาม ……………………………….......... 
                                                                   ( ................................ ) 
                                                             ผู้ว่าราชการจังหวัด ....... 
 
สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด .... 
โทร. .............. 
โทรสาร ............ 
 
หมายเหตุ ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
 
 
 

(ให้จัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นคําขอทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้ยื่นคําขอ
ได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ) 
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ตัวอยา่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี กรณีจะออกคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ 
(ท้องที่กรุงเทพมหานคร) 

 
 
 

 
 
ที่  ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  
 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
 กรุงเทพฯ 10900 

                                                                             2558 
เรื่อง  ขอให้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานเพิ่มเติม    

เรียน  ................ (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) ................ 

 ตามที่ .................. (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) .................. ได้ยื่นเรื่องราวคําขอ ............................ 
(ระบุกิจการที่ยื่นคําขอ) .................................... ตั้ง ณ ........................................ (ระบุที่ตั้ง เลขที่ ถนน 
แขวง เขต ) ........................... กรุงเทพมหานคร ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
สํานักการอนุญาต กรมป่าไม้ ตามทะเบียนรับคําขอ ที่ ..................... ลงวันที่ ......... เดือน .............. 
พ.ศ. .......   นั้น  

 กรมป่าไม้ ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ............................................................... 
.......................... (ระบุข้อเท็จจริงในการยื่นเรื่องราวคาํขอซึ่งขัดกับหลักเกณฑ์การอนุญาต) ................. 
............................................................................................................................................................ 

 ด้วยเหตุดังกล่าวในวรรคก่อน เรื่องราวคําขอของ .............. (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) ................. 
จึงไม่อาจอนุญาตได้ ประกอบกับการจะมีคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอนั้น เป็นคําส่ังทางปกครอง ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงก่อนมีคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตาม
ความจําเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) และพนักงานเจ้าหน้าผู้ออกคําส่ังที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน (มาตรา 30) 

 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
มาตราดังกล่าวข้างต้น  จังหวัด ............................ จึงขอแจ้งสิทธิให้ท่านทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้ง 
แสดงพยานหลักฐานเพื่อให้ทางราชการพิจารณาเรื่องราวของท่านได้  โดยขอให้ท่านทําเป็นหนังสือแจ้ง

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

มาตราดังกล่าวข้างต้น	กรมป่าไม้จึงขอแจ้งสิทธิให้ท่านทราบว่า	ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้ง	แสดงพยาน

หลักฐานเพื่อให้ทางราชการพิจารณาเรื่องราวของท่านได้	โดยขอให้ท่านท�าเป็นหนังสือแจ้ง	ภายใน
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ภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วัน) ........ วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือฉบับน้ี หากล่วงเลยระยะเวลา
ดังกล่าวทางราชการถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539  มาตราดังกล่าวข้างต้น  

 จึงเรียนมาเพือ่ทราบและพิจารณาดําเนินการ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

                                                      ลงนาม ………………………………. 
                                                                ( ......................... ) 
                                                                  อธิบดีกรมป่าไม้ 
 
สํานักการอนญุาต 
โทร. 0 2579 4852 
โทรสาร 0 2579 6533 
http://www.forest.go.th 
 
 
หมายเหตุ ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
 

(ให้จัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นคําขอทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้ยื่นคําขอ
ได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ) 

 

 

ระยะเวลา	 ...	 (ไม่เกนิ	 15	วัน)	 ........	 วัน	นับแต่ท่านได้รับหนังสอืฉบับนี้	หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าว

ทางราชการถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	 

พ.ศ.	2539		มาตราดังกล่าวข้างต้น	
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รูปแบบของคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ 
 
 
 
(ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ข้อ 16) *1 

คําสั่ง ..........  (ชื่อส่วนราชการหรือตําแหน่งของผู้มีอํานาจที่ออกคําสั่ง) *1 
ที่ ..........(เลขที่ที่ออกคําสั่ง)  / ...... (เลขปีพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง) *1 

เรื่อง  ไม่อนุญาตให้ .... (ระบุชื่อผู้ยื่นคําขอ) ....   ....(ระบุกิจการที่ยื่นคําขอ) .... *1  
--------- 

  
(ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ข้อ 16)  ขอ้ความ  เหตุที่ออกคําสั่ง  อํานาจที่ให้ออกคําสั่ง(ถ้าม)ี  
                                                                  ข้อความที่สั่ง  วันใช้บังคับ*1 
 
ม.37 (จัดให้มีเหตุผล ...) *2    (1) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ 
                                          (2) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
                                          (3) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 
 
ม.39 (กําหนดเงื่อนไขเท่าที่จําเป็น)    (1) การกําหนดให้สิทธิสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง*2 
 
ม.40 (คําสั่งที่อาจอุทธรณ์ได้)  ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์ การยื่นคําอุทธรณ์ ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์*2 

                                    (พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ มาตรา 62 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งไม่อนุญาตตามคําขอ
ของบุคคลใดตามความในมาตรา 59 บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีได้
ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด) *3 
 
ม.36 (วันเดือนปีที่ทําคําสั่ง)                                  สั่ง ณ วันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... *2 
 
(ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่ง) *2                 
(ชื่อและตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่ง) *2                          (  ............................................  ) *2 
                                                                       ตําแหน่ง ...................................................... *2 
 
(ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ข้อ 16) *1 
 สั่ง ณ วันที่  ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดอืน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง*1 
                  ลงชื่อ  ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคําสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ ไว้ใต้ลายมือชื่อ*1 
                  ตําแหน่ง  ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกคําสั่ง*1 
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ตัวอยา่ง คําสั่งไม่อนุญาตตามคาํขอ 
(ท้องที่จังหวัดในส่วนภมูิภาค) 

 
 
 
  คําส่ังจังหวัด ...................   

ที่ ..........  / พ.ศ. ......  
เรื่อง  ไม่อนญุาตให้ .... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ....   ....(ระบุกิจการทียื่่นคําขอ) ....  

--------- 

 ด้วยจังหวัด ...................................... ได้รับหนังสืออําเภอ .................. ที่ ..(ตัวย่อจังหวัด)/ 
... (เลขหนังสือ).. ส่งเรื่องราวคําขอของ .............. (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) ................ ขออนุญาต ...…………….. 
......................... (ระบุกิจการที่ยื่นคําขอ) .......................... ตั้ง ณ ............................... (ระบุที่ตั้ง เลขที่ 
ถนน หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด) ..............................  ไปให้จังหวัดพิจารณา และจากการตรวจสอบ
พิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ......................................................... (ระบุข้อเท็จจริงในการยื่นเรื่องราวคําขอ
ซ่ึงขัดกับหลักเกณฑ์การอนุญาต) ......................................................................................................... 
เรื่องราวคําขอไม่อาจพิจารณาอนุญาตได้ จังหวัดจึงได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539  มาตรา 27 และมาตรา 30 โดยได้มีหนังสือ ลงวันที่ ....................................... 
แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ................... (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) .................. 
ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม  

 ต่อมา ...... (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) ...... ได้มีหนังสือลงวันที่ ....................... ส่งเอกสารและช้ีแจง
เพ่ิมเติมไปให้จังหวัดทราบเพ่ือพิจารณาแล้ว แต่ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้*2 
ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาต มิก่อให้เกิดผลเสียหายกับทางราชการ และ
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บัญญัติว่า ......................................................................... 

.............................................................. (มาตรา *3) ........................................................................... 
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ... (48 หรือ 5๓ ตรี 
แล้วแต่กรณี*4) ... จึงไม่อนุญาตให้ .... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ....   ....(ระบุกิจการที่ยื่นคําขอ) .... นับแต่วัน
รับทราบคําส่ังเป็นต้นไป อนึ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
ท่านมีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังฉบับนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (เลขที่ 
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในกําหนด
สามสิบวันนับแต่วันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด โดยต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม

การอุทธรณ์  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท 
 
                                                                ส่ัง ณ วนัที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... 
 
                 
                                                                       (  ............................................  ) 
                                                                               ผู้ว่าราชการจังหวดั 
หมายเหตุ ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 

 ได้มี ฯลฯ ได้*2   กรณีผู้ยื่นคําขอไม่ได้มีหนังสือชี้แจงหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้ใช้ข้อความ
ว่า และ ............... (ช่ือผู้ยื่นคําขอ) ............... ไม่ได้มีหนงัสือช้ีแจงหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

 มาตรา *3        
 กรณีขออนุญาตทําการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงาน โรงค้าไม้แปรรูป มีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง 
ให้ระบุ “มาตรา 48 ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรง
ค้าไม้แปรรูป มีไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพ้ี ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก 
ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพ้ีเขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขา
ควาย แปรรูป ไม่ว่าจํานวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจํานวนเกิน 0.20 
ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” 
 กรณีขออนุญาต ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้ระบุ “มาตรา ๕๓ ตรี 
ภายในเขตควบคุม ห้ามมิให้ผู้ใดค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่ง
อื่นใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้ามที่มีชนิดไม้ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 
๕๓ ทวิ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” 

 48 หรือ 5๓ ตรี แล้วแต่กรณี*4  ให้ระบุมาตราใดตามกิจการที่ขออนุญาต เช่นเดียวกับ *3        
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การอุทธรณ์  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท 
 
                                                                ส่ัง ณ วนัที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... 
 
                 
                                                                       (  ............................................  ) 
                                                                               ผู้ว่าราชการจังหวดั 
หมายเหตุ ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 

 ได้มี ฯลฯ ได้*2   กรณีผู้ยื่นคําขอไม่ได้มีหนังสือชี้แจงหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้ใช้ข้อความ
ว่า และ ............... (ช่ือผู้ยื่นคําขอ) ............... ไม่ได้มีหนงัสือช้ีแจงหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

 มาตรา *3        
 กรณีขออนุญาตทําการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงาน โรงค้าไม้แปรรูป มีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง 
ให้ระบุ “มาตรา 48 ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรง
ค้าไม้แปรรูป มีไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพ้ี ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก 
ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพ้ีเขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขา
ควาย แปรรูป ไม่ว่าจํานวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจํานวนเกิน 0.20 
ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” 
 กรณีขออนุญาต ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้ระบุ “มาตรา ๕๓ ตรี 
ภายในเขตควบคุม ห้ามมิให้ผู้ใดค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่ง
อื่นใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้ามที่มีชนิดไม้ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 
๕๓ ทวิ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” 

 48 หรือ 5๓ ตรี แล้วแต่กรณี*4  ให้ระบุมาตราใดตามกิจการที่ขออนุญาต เช่นเดียวกับ *3        

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

ู ชิก

ไม้กระซกิ	ไม้กระซบิ	ไม้พะยงู	ไม้หมากพลูต๊ักแตน	ไม้กระพี้เขาควาย	ไม้เก็ดด�า	ไม้อเีฒ่า	และไม้เก็ดเขาควาย

แปรรูป	ไม ่ว ่าจ�านวนเท ่าใดไว ้ในครอบครอง	หรือมีไม ้แปรรูปชนิดอื่นเป ็นจ�านวนเกิน	0.20	



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
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ตัวอยา่ง คําสั่งไม่อนุญาตตามคาํขอ 
(ท้องที่กรุงเทพมหานคร) 

 
 
 

คําส่ังกรมป่าไม้   
ที่ ..........  / พ.ศ. ......  

เรื่อง  ไม่อนญุาตให้ .... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ....   ....(ระบุกิจการทียื่่นคําขอ) ....  
--------- 

 ตามที่ .................. (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) .................. ได้ยื่นเรื่องราวคําขอ ............................ 
(ระบุกิจการที่ยื่นคําขอ) .................................... ตั้ง ณ ........................................ (ระบุที่ตั้ง เลขที่ ถนน 
แขวง เขต ) ........................... กรุงเทพมหานคร ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
สํานักการอนุญาต กรมป่าไม้ ตามทะเบียนรับคําขอ ที่ ..................... ลงวันที่ ......... เดือน .............. 
พ.ศ. .......   นั้น  

 กรมป่าไม้ ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ............................................................... 
.......................... (ระบุข้อเท็จจริงในการยื่นเรื่องราวคาํขอซึ่งขัดกับหลักเกณฑ์การอนุญาต) ................. 
............................................................................................................................................................ 
เรื่องราวคําขอไม่อาจพิจารณาอนุญาตได้ กรมป่าไม้จึงได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาตรา 27 และมาตรา 30 โดยได้มีหนังสือ ลงวันที่ ................................. 
แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ................... (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) .................. 
ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม  

 ต่อมา ...... (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) ...... ได้มีหนังสือลงวันที่ ....................... ส่งเอกสารและช้ีแจง
เพ่ิมเติมไปให้จังหวัดทราบเพ่ือพิจารณาแล้ว แต่ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้*2  
ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาต มิก่อให้เกิดผลเสียหายกับทางราชการ และ
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บัญญัติว่า ......................................................................... 

.............................................................. (มาตรา *3) ........................................................................... 
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา .. (48 หรือ 5๓ ตรี 
แล้วแต่กรณี*4) จึงไม่อนุญาตให้ ...... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) .......   ....(ระบุกิจการที่ยื่นคําขอ) .... นับแต่วนั
รับทราบคําส่ังเป็นต้นไป อน่ึง ตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
ท่านมีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังฉบับนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (เลขที่ 
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในกําหนด

สามสิบวันนับแต่วันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด โดยต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม
การอุทธรณ์  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท 
 
                                                                ส่ัง ณ วนัที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... 
 
                                                                       (  ............................................  ) 
                                                                                  อธิบดีกรมป่าไม้ 
หมายเหตุ ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 

 ได้มี ฯลฯ ได้*2   กรณีผู้ยื่นคําขอไม่ได้มีหนังสือชี้แจงหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้ใช้ข้อความ
ว่า และ ............... (ช่ือผู้ยื่นคําขอ) ............... ไม่ได้มีหนงัสือช้ีแจงหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

 มาตรา *3        
 กรณีขออนุญาตทําการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงาน โรงค้าไม้แปรรูป มีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง 
ให้ระบุ “มาตรา 48 ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรง
ค้าไม้แปรรูป มีไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพ้ี ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก 
ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพ้ีเขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขา
ควาย แปรรูป ไม่ว่าจํานวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจํานวนเกิน 0.20 
ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” 
 กรณีขออนุญาต ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้ระบุ “มาตรา ๕๓ ตรี 
ภายในเขตควบคุม ห้ามมิให้ผู้ใดค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่ง
อื่นใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้ามที่มีชนิดไม้ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 
๕๓ ทวิ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” 

 48 หรือ 5๓ ตรี แล้วแต่กรณี*4  ให้ระบุมาตราใดตามกิจการที่ขออนุญาต เช่นเดียวกับ *3 
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สามสิบวันนับแต่วันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด โดยต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม
การอุทธรณ์  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท 
 
                                                                ส่ัง ณ วนัที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... 
 
                                                                       (  ............................................  ) 
                                                                                  อธิบดีกรมป่าไม้ 
หมายเหตุ ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 

 ได้มี ฯลฯ ได้*2   กรณีผู้ยื่นคําขอไม่ได้มีหนังสือชี้แจงหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้ใช้ข้อความ
ว่า และ ............... (ช่ือผู้ยื่นคําขอ) ............... ไม่ได้มีหนงัสือช้ีแจงหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

 มาตรา *3        
 กรณีขออนุญาตทําการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงาน โรงค้าไม้แปรรูป มีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง 
ให้ระบุ “มาตรา 48 ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรง
ค้าไม้แปรรูป มีไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพ้ี ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก 
ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพ้ีเขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขา
ควาย แปรรูป ไม่ว่าจํานวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจํานวนเกิน 0.20 
ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” 
 กรณีขออนุญาต ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้ระบุ “มาตรา ๕๓ ตรี 
ภายในเขตควบคุม ห้ามมิให้ผู้ใดค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่ง
อื่นใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้ามที่มีชนิดไม้ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 
๕๓ ทวิ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” 

 48 หรือ 5๓ ตรี แล้วแต่กรณี*4  ให้ระบุมาตราใดตามกิจการที่ขออนุญาต เช่นเดียวกับ *3 
 

ู ชิก

ไม้กระซกิ	ไม้กระซบิ	ไม้พะยงู	ไม้หมากพลูต๊ักแตน	ไม้กระพี้เขาควาย	ไม้เก็ดด�า	ไม้อเีฒ่า	และไม้เก็ดเขาควาย

แปรรูป	ไม ่ว ่าจ�านวนเท ่าใดไว ้ในครอบครอง	หรือมีไม ้แปรรูปชนิดอื่นเป ็นจ�านวนเกิน	0.20	



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔94

                         ตัวอย่าง หนังสือแจ้งคําสัง่ไม่อนุญาตตามคําขอ  
(ท้องที่จังหวัดในส่วนภมูิภาค) 

 
 
ที่  ..(ตัวย่อจงัหวัด)/ ... (เลขหนังสือ)..                            ศาลากลางจังหวัด .................................... 
                                                                          ถนน ............. (ตัวย่อจังหวัด/รหัสไปรษณีย์) 

                                                                วนัที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

เรื่อง  แจ้งคําส่ังไม่อนุญาตให้ .... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ....   ....(ระบุกิจการทียื่่นคาํขอ) .... 

เรียน  .................. (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) .................. 

อ้างถึง  หนงัสือจังหวัด ................. ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ... (เลขหนังสือ).. ลงวันที่ ............................... 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  สําเนาคําส่ังจังหวัด ........................ ที่ ..........  / พ.ศ. ...... เรื่อง  ไม่อนุญาตให้ .......... 
                    .... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ....     ... (ระบุกิจการที่ยืน่คําขอ) .... 

 ตามหนังสือทีอ้่างถึง  จังหวดั ........ ได้แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองให้ ....... (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) ....... ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิม่เติม 
โดยขอให้ท่านทําเปน็หนังสือแจ้งภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วนั) ........ วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือ
ฉบับดังกล่าวข้างต้น  กรณเีรื่องราวคําขอ ........................ (ระบุกิจการทียื่่นคําขอ) ............................... 
ขัดกับหลักเกณฑ์การอนุญาต จงัหวัดจึงไม่อาจพิจารณาอนุญาตได้ และ ........ (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) ......... 
ได้มีหนังสือลงวันที ่.............................. ส่งเอกสารและช้ีแจงเพิม่เติมแล้ว แต่ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและ
พยานหลักฐานไม่อาจรบัฟงัได้*2   นั้น 

 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ... (48 
หรือ 5๓ ตรี แล้วแต่กรณี*๓) ... จึงไม่อนุญาตให้ .... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ....   ....(ระบุกิจการที่ยื่นคําขอ) 
.... นับแต่วันรับทราบคําส่ังเป็นต้นไป ตามคําส่ังจังหวัด ....................... ที่ ..........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ 
.......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 

 อนึ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท่านมีสิทธิ
อุทธรณ์คําส่ังฉบับน้ีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอย
พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในกําหนดสามสิบวัน
นับแต่วันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด โดยต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์  
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท รายละเอียดปรากฏตามคําส่ัง
ที่ส่งมาด้วยแล้ว 
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 จังหวัด ......................... ขอแจ้งให้ทราบว่า พระราชบญัญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 มาตรา 42 วรรคหน่ึง บัญญัติว่า “คําส่ังทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่
ผู้นั้นได้รบัแจ้งเปน็ต้นไป” และวรรคสอง บัญญัติว่า “คําส่ังทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการ
เพิกถอนหรือส้ินผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอ่ืน” 

 จึงเรียนมาเพื่อรับทราบคําส่ังและดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 
                                                              (  ...............................  ) 
                                                                  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
 
สํานกังานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด .... 
โทร. .............. 
โทรสาร ............ 
หมายเหตุ # ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 

 # ได้มีหนังสือ ฯลฯ รับฟังได้*2         
 กรณีผู้ยื่นคําขอมีหนังสือโต้แย้งภายในระยะกําหนดเวลา ให้ใช้ข้อความนี้ 
 กรณีผู้ยื่นคําขอไม่ได้มีหนังสือโต้แย้ง ให้ใช้ข้อความว่า “ไม่ได้มีหนังสือส่งเอกสารและช้ีแจง
เพิ่มเติมเพ่ือโต้แย้งตามข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาที่กําหนดแต่อย่างใด” 

 # 48 หรือ 5๓ ตรี แล้วแต่กรณี*๓  ให้ระบุมาตราใดตามกิจการที่ขออนุญาต 
 

.................
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                         ตัวอย่าง หนังสือแจ้งคําสัง่ไม่อนุญาตตามคําขอ  
 (ท้องที่กรุงเทพมหานคร) 

 

 
ที่  ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  
 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
 กรุงเทพฯ 10900 

                                                                             2558 
เรื่อง  แจ้งคําส่ังไม่อนุญาตให้ .... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ....   ....(ระบุกิจการทียื่่นคาํขอ) .... 

เรียน  .................. (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) .................. 

อ้างถึง  หนงัสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1024/............ ลงวันที่ ............................... 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  สําเนาคําส่ังกรมป่าไม้ ที ่........  / พ.ศ. ...... เรื่อง  ไม่อนุญาตให้ .... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) 
                    .......     ... (ระบุกิจการทียื่่นคําขอ) .... 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง  กรมป่าไม้ได้แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
ให้ ....... (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) ....... ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม โดยขอให้
ท่านทําเป็นหนังสือแจ้งภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วัน) ... วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว
ข้างต้น  กรณีเรื่องราวคําขอ ..................... (ระบุกิจการที่ยื่นคําขอ) .......................... ขัดกับหลักเกณฑ์
การอนุญาต กรมป่าไม้จึงไม่อาจพิจารณาอนุญาตได้ และ ................... (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) .................... 
ได้มีหนังสือลงวันที ่.............................. ส่งเอกสารและช้ีแจงเพิม่เติมแล้ว แต่ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและ
พยานหลักฐานไม่อาจรบัฟงัได้*2   นั้น 

 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ... (48 
หรือ 5๓ ตรี แล้วแต่กรณี*๓) ... จึงไม่อนุญาตให้ .... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ....   ....(ระบุกิจการที่ยื่นคําขอ) 
.... นับแต่วันรับทราบคําส่ังเป็นต้นไป ตามคําส่ังกรมป่าไม้ ....................... ที่ ..........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ 
.......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 

 อนึ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท่านมีสิทธิ
อุทธรณ์คําส่ังฉบับน้ีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอย
พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในกําหนดสามสิบวัน
นับแต่วันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด โดยต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์  
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

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

๑๖๐๒.๔/.........	ลงวันที่	................................
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ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท รายละเอียดปรากฏตามคําส่ัง
ที่ส่งมาด้วยแล้ว 
 กรมป่าไม้ ขอแจ้งให้ทราบว่า พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
มาตรา 42 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “คําส่ังทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้ง
เป็นต้นไป” และวรรคสอง บัญญัติว่า “คําส่ังทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือ
ส้ินผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอ่ืน” 

 จึงเรียนมาเพื่อรับทราบคําส่ังและดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 

  ขอแสดงความนบัถือ 

                                                     ลงนาม ……………………………….. 
                                                                ( .......................... ) 
                                                                   อธิบดีกรมป่าไม้ 
สํานักการอนญุาต 
โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 
โทรสาร 0 2579 6533 
http://www.forest.go.th 
 
หมายเหตุ # ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1 
 1. บุคคลธรรมดา ให้ระบ ุช่ือ สกุล 
 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ระบุ ช่ือ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ช่ือ สกุล ของหุ้นส่วน
ผู้จัดการ) ... หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 ๓. นิติบุคคล บริษัทจํากัด ให้ระบุ ช่ือ บริษัท โดย .. (ช่ือ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...
กรรมการผู้จัดการ 
 4. ผู้รับมอบอํานาจ ให้ระบุ .... (ช่ือ สกุล) ........ ผู้รับมอบอํานาจจาก ............ (ช่ือผู้ยื่น
คําขอดําเนินกิจการ ระบุช่ือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ
อํานาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 

 # ได้มีหนังสือ ฯลฯ รับฟังได้*2         
 กรณีผู้ยื่นคําขอมีหนังสือโต้แย้งภายในระยะกําหนดเวลา ให้ใช้ข้อความนี้ 
 กรณีผู้ยื่นคําขอไม่ได้มีหนังสือโต้แย้ง ให้ใช้ข้อความว่า “ไม่ได้มีหนังสือส่งเอกสารและช้ีแจง
เพิ่มเติมเพ่ือโต้แย้งตามข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาที่กําหนดแต่อย่างใด” 

 # 48 หรือ 5๓ ตรี แล้วแต่กรณี*๓  ให้ระบุมาตราใดตามกิจการที่ขออนุญาต 

๐	๒๕๗๙	๔๘๕๒
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บทที่  4 
คําสั่งไม่อนุญาตตามคาํขอ ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 

 คําขอเกี่ยวกับกิจการโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 
(พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมี
ไม้แปรรูป กําหนดให้ผู้อนุญาตเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ แต่ท้องที่การยื่นเรื่องราวคําขอในท้องที่จังหวัด
ส่วนภูมิภาค กําหนดให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่อําเภอ หรือกิ่งอําเภอที่ประสงค์จะขออนุญาต
ทําการนั้น (เจ้าหน้าที่ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดซ่ึงแต่งตั้งไปรับผิดชอบ
ดําเนินการ) ดังนั้น จึงมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการดําเนินการของอําเภอ จังหวัดท้องที่ 
 เม่ือมีผู้ยื่นคําขอ ขออนุญาตดําเนินการซึ่งเกี่ยวกับกิจการโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร
ทุกประเภท ณ อําเภอท้องที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
ซ่ึงแต่งตั้งไปรับผิดชอบดําเนินการ ได้รับเรื่องราวคําขอที่อําเภอท้องที่ ตรวจสอบคําขอ เอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาแล้วครบถ้วน ได้ออกทําการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตแล้วเหน็ว่าสมควรอนญุาต
หรือไม่สมควรอนุญาต และรายงานเสนอนายอําเภอลงนามในหนังสือแจ้งจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดจะส่ังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานท่ีอีกครั้งหนึ่งก็ได้ แล้วประมวลเร่ือพร้อมความเห็น
ว่าสมควรอนุญาตหรือไม่สมควรอนุญาต รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในหนังสือส่งเรื่องราวคําขอ
พร้อมเอกสารและความเห็นจังหวัดว่าสมควรอนุญาตหรือไม่สมควรอนุญาตให้กรมป่าไม้เปน็ผูพิ้จารณาส่ัง 
 2. การประมวลเรื่องรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ 
 เมื่อกรมป่าไม้ได้รับหนังสือของจังหวัด พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
สํานักการอนุญาต กรมป่าไม้ เป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบเรื่องราวคําขอ เอกสาร หลักฐานประกอบ 
คําขอตามหนังสือจังหวัดว่า ครบถ้วนถูกต้อง อยู่ในหลักเกณฑ์การอนุญาตหรือไม่ อย่างไร 
 2.1) กรณีเรื่องราวคําขอมีเอกสาร หลักฐาน ประกอบคําขอถูกต้อง ครบถ้วน เรื่องราว
ไม่ขัดกับระเบียบ หลักเกณฑ์การอนุญาต สมควรอนุญาตได้ตามที่ขอ ก็ดําเนินการตามกระบวนการพิจารณา 
ตามที่กล่าวมาในข้อ ข. 
 2.2) กรณีเร่ืองราวคําขอมีเอกสาร หลักฐาน ประกอบคําขอไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เรื่องราว
ขัดกับระเบียบ หลักเกณฑ์การอนุญาต ไม่สมควรอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
สํานักการอนุญาต กรมป่าไม้ ประมวลเรื่องรายงานอธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาสั่งการ “ไม่อนญุาตตามคาํขอ” 
ข้อส่ังการดังกล่าวน้ี เป็น “คําส่ังทางปกครอง” ซ่ึงเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอน การ
เตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ ต่อไป 
 3) การจัดทําหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี 
 เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สํานักการอนุญาต กรมป่าไม้ ต้องจัดทําหนังสือแจ้ง
สิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นคําขอทราบ โดยปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

แล้วประมวลเร่ืองพร้อมความเห็น

ก.

ข.

บทที่	3	ข้อ	ข.	1)

ค. กำรเตรยีมกำรและกำรด�ำเนนิกำรออกค�ำสั่งไม่อนุญำตตำมค�ำขอ  

1)
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พ.ศ. 2539 กล่าวคือ แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึง สิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
กรณีมีคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ (มาตรา 27) เพ่ือให้คู่กรณีทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาส
ได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนเพิ่มเติมได้ (มาตรา 29 มาตรา 30) โดยกําหนดเวลาให้ผู้ยื่นคําขอ
โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนในเวลาอันสมควร หนังสือน้ีเรียกว่า “หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี” 
โดยร่างหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีเสนอให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาและลงนามพร้อมหนังสือแจ้งให้จังหวัด
ท้องที่ทราบ 
 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณี กรณีจะออกคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ 
หน้า 102-103 
 4) วิธีการแจง้“หนังสือแจง้สิทธิคู่กรณี”  
 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่ได้บัญญัติเรื่องการส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี
ให้ผู้ยื่นคําขอทราบไว้อย่างใด จึงต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
มาตรา 69 มาตรา 70 และมาตรา 71 ดังรายละเอียดดังเรียนมาในข้อ ค. 2 กล่าวคือ เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้
ลงนามในหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นคําขอทราบ และมีหนังสือแจ้งให้จังหวัดท้องที่ส่ังให้เจ้าหน้าที่ส่ง
หนังสือแจ้งดังกล่าวข้างต้นให้ผู้ยื่นคําขอทราบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของจังหวัดจัดทําหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับช้ันโดยมิชักช้าเพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาลงนามในหนังสือจังหวัดแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอ
ทราบพร้อมส่งหนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นคําขอทราบด้วย โดยจัดส่งหนังสือจังหวัดและ
หนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณีไปยังภูมิลําเนาของผู้ยื่นคําขอตามที่ระบุไว้ในใบคําขอทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้ยื่นคําขอทราบเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ ซ่ึงเป็นวิธีการ
ที่ง่ายและสะดวกที่สุด 
 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งจังหวัดให้ส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 
หน้า 104-105 
 ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดส่งหนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นคําขอทราบ 
หน้า 106-107 
 5) การตรวจสอบข้อเท็จจริง แสวงหา รับฟัง ขอเอกสารเพิ่มเติม 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า “มาตรา 28 ในการ
พิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเร่ืองนั้น ๆ โดยไม่ต้อง
ผูกพันอยู่กับคําขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี” ดังนั้น ในการเตรียมการและการดําเนินการออก
คําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ เจ้าหน้าที่ผู้จัดทําคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอสามารถออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง 
แสวงหา รับฟัง ขอเอกสารเพ่ิมเติมได้ ตามที่เห็นสมควร แล้วนําผลมาประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อมูล
เดิมและข้อมูลจากการรับฟังคําโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามข้อ 6 ต่อไป 
 
 

2)

3)

4)	ต่อไป

มาตรา	69	มาตรา	70	และมาตรา	71	ดังรายละเอยีดดงัเรยีนมาในบทที	่3	ข้อ	ค.	2	กล่าวคอื	เมือ่อธบิดกีรมป่าไม้
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 6) การรับฟงัและพิจารณาข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานของคู่กรณี 
 เมื่อได้มีหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นคําขอจัดทําคําโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พิจารณา และกรมป่าไม้ได้รับหนังสือโต้แย้งสิทธิจากผู้ยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนด
แล้ว หรือกรมป่าไม้ได้รับหนังสือจังหวัดท้องที่พร้อมความเห็นส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิจากผู้ยื่นคําขอภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดแล้ว หรือผู้ยื่นคําขอไม่ใช้สิทธิโดยไม่ส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิ หรือส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิ
เกินระยะเวลาที่กําหนด ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล พยานเอกสารหรือหลักฐาน หรือข้อเทจ็จริงจากการ
ออกไปตรวจสอบตามข้อ 4) เพ่ิมเติม และความเห็นของจังหวัดท้องที่ แล้วพิจารณาเรื่องราวทั้งหมดว่า 
มีเหตุผล ความเป็นจริง รับฟังได้หรือไม่ อย่างไร สมควรออกคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอหรือไม่ ประมวล
เรื่องรายงานอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อส่ังการว่า “สมควรอนุญาต หรือไม่สมควรอนุญาต” อย่างไร 
 6.1) กรณีเห็นว่า หนังสือโต้แย้งสิทธิมีเหตุผลรับฟังได้ อธิบดีกรมป่าไม้สั่งการว่า “สมควร
อนุญาต” ก็กลับไปดําเนินการตามกระบวนการพิจารณา ตามที่กล่าวมาในบทที่ 3 ข้อ ข. 
 6.2) กรณีเห็นว่า หนังสือโต้แย้งสิทธิไม่มีเหตุผล รับฟังไม่ได้ และอธิบดีกรมป่าไม้ส่ังการ
ว่า “ไม่อนุญาตตามคําขอ” ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ ให้อธิบดีกรมป่าไม้
ลงนามพร้อมหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอให้จังหวัดท้องที่ทราบและแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบ
ต่อไป 
 ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิของผู้ย่ืนคําขอให้กรมป่าไม้ทราบ หน้า 
108-109 
 7) การจัดทาํคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ 
 การดําเนินการเช่นเดียวกนักับความในบทที่ 3 ข้อ ค. 5) คือ 
 7.1 “คําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ” ต้องจัดทําเปน็หนงัสือคําส่ัง 
 7.2 รปูแบบ “คําส่ังไม่อนญุาตตามคําขอ” เช่นเดียวกนักบัรายละเอียดใน หน้า 89 
                ตัวอย่าง คําสั่งกรมป่าไม้ ไม่อนุญาตตามคําขอ ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 
110-111 
 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้ แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอให้จังหวัดทราบ หน้า 
112-113 

       8) วิธีการแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ และผลของคําสั่ง 
 8.1) การแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ ให้ผู้ยื่นคําขอทราบ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 ไม่ได้บัญญัติไว้ จึงต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ดังรายละเอียดกล่าวมาแล้ว ในบทที่ 3 ข้อ ค. 6) กล่าวคือ ให้แจ้งเป็นหนังสือ ดังนั้น เมื่อจังหวัดได้รับ
หนังสือกรมป่าไม้พร้อมคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดทําหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลงนามพร้อมส่งคําส่ังกรมป่าไม้ให้ผู้ยื่นคําขอทราบ โดยการจัดส่งหนังสือของจังหวัดพร้อมคําส่ัง

4)

3)

4.1)

1

4.2)

5)

5.1)

5.2)	 รูปแบบ

6)

6.1)

3	ข้อ	ค.	6.1)
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ไม่อนุญาตตามคําขอของกรมป่าไม้ไปยังภูมิลําเนาของผู้ยื่นคําขอตามที่ระบุไว้ในคําขอทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้ยื่นคําขอได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ 
 ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอของกรมป่าไม้ ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 
ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค  หน้า 114-115 

 8.2) ผลของคําสั่งไม่อนุญาตตามคํา 
 รายละเอียดกล่าวมาแล้ว ในบทที ่3 ข้อ ค. 6) กล่าวคือ เมื่อผู้ยื่นคําขอรับทราบหรือถือ
ว่าได้ทราบคําส่ังไม่อนุญาตตามคําแล้ว คําขอดังกล่าวเป็นอันพับไป ไม่สามารถนํามาพิจารณา
ดําเนินการได้อีก ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 42  

สรุป ตัวอยา่ง แบบคําสั่งและแบบหนังสือ ในบทที่ 4 
 1. ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณี กรณีจะออกคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ 
หน้า 102-103 
 2. ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งจังหวัดให้ส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 
หน้า 104-105 
 3. ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดส่งหนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 
หน้า 106-107 
 4. ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิของผู้ย่ืนคําขอให้กรมป่าไม้ทราบ 
หน้า 108-109 
                5. ตัวอย่าง คําสั่งกรมป่าไม้ ไม่อนุญาตตามคําขอ ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 
110-111 
 6. ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้ แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอให้จังหวัดทราบ หน้า 
112-113 
 7. ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอของกรมป่าไม้ ให้ผู้ยื่น
คําขอทราบ หน้า 114-115 

       ตัวอย่าง  เรื่องไม่อนุญาตตามคําขอ หน้า 116-128 
ตัวอยา่ง  แนวคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในประเด็นเนื้อหาของคดี 

  คดีพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘/๒๕๔๙)  หน้า 129 

 
 
 

6.2)

3	ข้อ	ค.	6.2)

ไม่สามารถน�ามาพจิารณาด�าเนนิการ

ได้อกี	ตามพระราชบัญญัตวิธิปีฏบิัตริาชการทางปกครอง	พ.ศ.	2539	มาตรา	42
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ตัวอยา่ง หนังสือกรมป่าไมแ้จ้งสิทธิคู่กรณี กรณีจะออกคาํสั่งไมอ่นุญาตตามคาํขอ 
 
 
 
ที่  ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  
 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
 กรุงเทพฯ 10900 

                                                                             25.... 
เรื่อง  ขอให้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานเพิ่มเติม    

เรียน  .................. (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) .................. 

 ด้วยกรมป่าไม้ ได้รับหนงัสือจังหวัด ที่ .................... ลงวันที ่........................... ส่งเรื่องราว
คําขอของ ................... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) .................   ............................................... (ระบุกิจการที่
ยื่นคําขอ) ....................................... ตั้ง ณ ..................................... (ระบทีุ่ตัง้ เลขที่ ถนน หมูที่่ ตําบล 
อําเภอ จังหวดั) ... .................... ซ่ึงจังหวัด .................... พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า .......................... 
ไปให้กรมป่าไม้พิจารณา 

  กรมป่าไม้ ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า .......................................................... 
.......................... (ระบุข้อเท็จจริงในการยื่นเรื่องราวคาํขอซึ่งขัดกับหลกัเกณฑ์การอนุญาต) ................. 
............................................................................................................................................................ 
จังหวัด .................... พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ................................................................................
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่มีความเห็นว่า …………………………………………………………………………………..
ด้วยเหตุดังกล่าว กรมป่าไม้เห็นว่าเรื่องราวคําขอของ ................ (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ........................... 
จึงไม่อาจอนุญาตได้ ประกอบกับการจะมีคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอนั้น เป็นคําส่ังทางปกครอง ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงก่อนมีคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตาม
ความจําเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) และพนักงานเจ้าหน้าผู้ออกคําส่ังที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน (มาตรา 30) 

 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
มาตราดังกล่าวข้างต้น  กรมป่าไม้ จึงขอแจ้งสิทธิให้ทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐาน
เพื่อให้ทางราชการพิจารณาเรื่องราวคําขอได้ โดยให้ทําเป็นหนังสือแจ้งภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 30 
วัน) ........ วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือฉบับน้ี หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวทางราชการถือว่าท่านไม่
ประสงค์จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาตราดังกล่าว

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



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
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ข้างต้น อนึ่ง ท่านสามารถส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิให้จังหวัด ................ ทราบ หรือส่งไปยังกรมป่าไม้
โดยตรงก็ได้ (เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900)  

 จึงเรียนมาเพือ่ทราบและพิจารณาดําเนินการ  

  ขอแสดงความนบัถือ 

                                                      ลงนาม ………………………………. 
                                                                ( ......................... ) 
                                                                  อธิบดีกรมป่าไม้ 
 
 
 
 
สํานักการอนญุาต 
โทร. 0 2579 4852 
โทรสาร 0 2579 6533 
http://www.forest.go.th 
สําเนาส่ง ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ............. 
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ตัวอยา่ง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งจงัหวัดให้ส่งหนังสือแจง้สิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นคําขอทราบ 
 
 
 

 
ที่  ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  
 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
 กรุงเทพฯ 10900 

                                                                             25.... 
เรื่อง  .... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ....   ....(ระบุกิจการที่ยืน่คําขอ) .... 

เรียน  ผู้ว่าราชการจงัหวัด ........................ 

อ้างถึง  หนงัสือจังหวัด ที ่........................ ลงวันที่ ............................... 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.4/ ................ ลงวันที่ ................ จํานวน .... แผ่น      

 ตามหนังสือทีอ้่างถึง จงัหวดั .................. ส่งเร่ืองราวคําขอของ ................... (ระบุช่ือผู้ยื่น
คําขอ) .................   .................................................(ระบุกิจการที่ยืน่คําขอ) ....................................... 
ตั้ง ณ ..................................... (ระบุที่ตั้ง เลขที่ ถนน หมู่ที ่ตําบล อําเภอ จังหวดั) ... ........................... 
ซ่ึงจังหวัด .................... พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า ...................................... ไปให้กรมป่าไม้พิจารณา  
ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว  นั้น  

 กรมป่าไม้ ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ............................................................... 
.......................... (ระบุข้อเท็จจริงในการยื่นเรื่องราวคาํขอซึ่งขัดกับหลักเกณฑ์การอนุญาต) ................. 
............................................................................................................................................................ 
จังหวัด .................... พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ................................................................................
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่มีความเหน็ว่า …………………………………………………………………………………..
ด้วยเหตุดังกล่าว กรมป่าไม้เหน็ว่าเรื่องราวคําขอของ ................ (ระบุช่ือผู้ยืน่คาํขอ) ........................... 
จึงไม่อาจอนญุาตได้ ประกอบกบัการจะมีคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอนั้น เป็นคําส่ังทางปกครอง ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงก่อนมีคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังต้องแจ้งสิทธิและหน้าทีใ่นกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตาม
ความจําเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) และพนักงานเจ้าหน้าผู้ออกคําส่ังที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานของตน (มาตรา 30) กรมป่าไม้
จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ ........ (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ...........ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณา
ทางปกครองเพื่อโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 ดังนั้น กรมป่าไม้จึงขอให้จังหวัดแจ้งเป็นหนังสือพร้อมส่งหนังสือกรมป่าไม้ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วยให้ผู้ยื่นคําขอทราบเป็นหลักฐาน อนึ่ง โปรดแจ้งผู้ยื่นคําขอทราบด้วยว่า มีสิทธิที่จะโต้แย้ง แสดง
พยานหลักฐานเพื่อให้ทางราชการพิจารณาเรื่องราวคําขอได้ โดยขอให้ทําเป็นหนังสือแจ้งจังหวัด ...............
ทราบและพิจารณาความเห็นแจ้งกรมป่าไม้ หรือแจ้งกรมป่าไม้โดยตรง ภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 30 
วัน) ........ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตราดังกล่าวข้างต้น 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ ผลเป็นประการใดแจ้งให้
กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสําเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

  ขอแสดงความนบัถือ 

                                                      ลงนาม ………………………………. 
                                                                ( ......................... ) 
                                                                  อธิบดีกรมป่าไม้ 
 
 
 
 
สํานักการอนญุาต 
โทร. 0 2579 4852 
โทรสาร 0 2579 6533 
http://www.forest.go.th 
สําเนาส่ง ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่	.......		เดือน	.................		พ.ศ.	...........
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 ดังนั้น กรมป่าไม้จึงขอให้จังหวัดแจ้งเป็นหนังสือพร้อมส่งหนังสือกรมป่าไม้ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วยให้ผู้ยื่นคําขอทราบเป็นหลักฐาน อนึ่ง โปรดแจ้งผู้ยื่นคําขอทราบด้วยว่า มีสิทธิที่จะโต้แย้ง แสดง
พยานหลักฐานเพื่อให้ทางราชการพิจารณาเรื่องราวคําขอได้ โดยขอให้ทําเป็นหนังสือแจ้งจังหวัด ...............
ทราบและพิจารณาความเห็นแจ้งกรมป่าไม้ หรือแจ้งกรมป่าไม้โดยตรง ภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 30 
วัน) ........ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตราดังกล่าวข้างต้น 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ ผลเป็นประการใดแจ้งให้
กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสําเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

  ขอแสดงความนบัถือ 

                                                      ลงนาม ………………………………. 
                                                                ( ......................... ) 
                                                                  อธิบดีกรมป่าไม้ 
 
 
 
 
สํานักการอนญุาต 
โทร. 0 2579 4852 
โทรสาร 0 2579 6533 
http://www.forest.go.th 
สําเนาส่ง ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ............. 
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ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดส่งหนงัสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นคําขอทราบ 
 
 

 

 
 
ที่  ..(ตัวย่อจงัหวัด)/ ... (เลขหนังสือ)..                            ศาลากลางจังหวัด .................................... 
                                                                          ถนน ............. (ตัวย่อจังหวัด/รหัสไปรษณีย์) 

                                                                วนัที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

เรื่อง  ขอให้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานเพิ่มเติม    

เรียน  .................. (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) .................. 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  สําเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.4/........  ลงวันที่ ................... (หนังสือกรมป่าไม้ 
                      แจ้งสิทธิคู่กรณี กรณีจะออกคําส่ังไม่อนญุาตตามคําขอ หน้า 102-103) 

 ตามที่ .................. (ช่ือผู้ยื่นคําขอ *1) .................. ได้ยื่นเรื่องราวคาํขอ ............................ 
(ระบุกิจการทีย่ื่นคําขอ) .................................... ตั้ง ณ ........................................ (ระบทีุ่ตัง้ เลขที่ ถนน 
หมู่ที ่ตําบล อําเภอ จังหวดั) ..................... และจังหวัดพิจารณาเหน็ว่า ................................................ 
จึงส่งเรื่องราวไปให้กรมป่าไม้พิจารณา  นั้น 

 จังหวัด ........ ได้รับหนังสือกรมป่าไม้แจ้งว่า เรื่องราวคําขอของท่านไม่อาจอนุญาตได้ และ
ให้จังหวัดแจ้งสิทธิให้ท่านทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้ง แสดงพยานหลกัฐานเพือ่ให้ทางราชการพิจารณา
เรื่องราวของท่านได้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกรมป่าไม้ ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย  

 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ดังกล่าวข้างต้น  จึงขอแจ้งสิทธิให้ท่านทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพื่อให้
ทางราชการพิจารณาเรื่องราวของท่านได้  โดยขอให้ท่านทําเป็นหนงัสือแจ้งภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 
30 วัน) ........ วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือฉบับน้ี หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวทางราชการถือว่าท่าน
ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ดังกล่าวข้างต้น  
อนึ่ง ท่านสามารถส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ (เลขที่ ........ ถนน ........................ 
ตําบล ................ อําเภอ ................. จังหวัด ................ รหัสไปรษณีย์ ............) หรือส่งไปยังกรมป่าไม้
โดยตรงก็ได้ (เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900) 

 จึงเรียนมาเพือ่ทราบและพิจารณาดําเนินการ 
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  ขอแสดงความนบัถือ 

 
                                                              (  ...............................  ) 
                                                                 ผู้ว่าราชการจังหวัด         
 
 
สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด .... 
โทร. .............. 
โทรสาร ............ 
 
 

(ให้จัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นคําขอทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้ยื่นคําขอ
ได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................
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หนังสือจังหวัดส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิของผู้ยื่นคําขอให้กรมป่าไม้ทราบ 
 
 
 
ที่  ..(ตัวย่อจงัหวัด)/ ... (เลขหนังสือ)..                            ศาลากลางจังหวัด .................................... 
                                                                          ถนน ............. (ตัวย่อจังหวัด/รหัสไปรษณีย์) 

                                                                วนัที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

เรื่อง  .... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ....   ....(ระบุกิจการที่ยืน่คําขอ) .... 

เรียน  อธิบดีกรมป่าไม ้

อ้างถึง  หนงัสือกรมป่าไม้ ที่ ................... ลงวันที ่.............................. 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  สําเนาเอกสารโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม จํานวน ...... แผ่น*1 

 ตามหนังสือทีอ้่างถึง กรมป่าไม้แจ้งให้จงัหวัดทราบว่า กรณีเรื่อง ............... (ช่ือผู้ยื่นคําขอ) 
.................. ขอ ........................ (ระบุกิจการที่ยืน่คําขอ) ................................ ตั้ง ณ ................. (ระบุ
ที่ตั้ง เลขที ่ถนน หมูท่ี่ ตําบล อําเภอ จงัหวัด) .......................... เรื่องราวคําขอไม่อาจอนุญาตได้ และให้
จังหวัดแจ้งสิทธิให้ผู้ยืน่คําขอทราบ เพ่ือใช้สิทธิโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิม่เติม ภายในระยะเวลาที่
กําหนด แล้วส่งให้กรมป่าไม้เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว   นั้น 

 จังหวัด ........ ขอเรียนว่า ได้มีหนงัสือแจ้งให้ผู้ยืน่คําขอทราบและใช้สิทธิโต้แย้งแล้ว ปรากฏ
ว่า ................... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) .......................   ......................... ( *2 ) ………………………………………. 
และจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐาน ................ (รับฟังได้/ไม่อาจรับฟังได้) ..... 

 จึงเรียนมาเพือ่ทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 
                                                              (  ...............................  ) 
                                                                 ผู้ว่าราชการจังหวัด  
 
สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด .... 
โทร. .............. 
โทรสาร ............ 

.................
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หมายเหตุ   *1  ส่ิงที่ส่งมาด้วยจะมีหรือไม่ต้องพิจารณาข้อ *2 
 *2 กรณีผู้ขอมีหนังสือโตแ้ย้งภายในระยะกําหนดเวลา ให้ใช้ข้อความ “ได้มีหนังสือ             
ลงวันที ่............... ส่งเอกสารและชี้แจงเพิ่มเติมแล้ว”  รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 

 *2 กรณีผู้ขอไม่ได้มีหนังสือโต้แย้ง ก็อาจใช้ข้อความว่า “ไม่ได้มีหนังสือส่งเอกสารและ
ช้ีแจงเพิม่เติมเพื่อโต้แย้งตามข้อกล่าวหาแต่อย่างใด” (หนังสือส่ิงที่ส่งมาด้วยจะไม่มี ) 
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ตัวอยา่ง คําสั่งกรมป่าไม้ ไม่อนุญาตตามคาํขอ 
ท้องที่จังหวดัในส่วนภูมิภาค        

 
 

 
 

คําส่ังกรมป่าไม้   
ที่ ..........  / พ.ศ. ......  

เรื่อง  ไม่อนญุาตให้ .... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ....   ....(ระบุกิจการทียื่่นคําขอ) ....  
--------- 

 ด้วยจังหวัด ....................... ได้มีหนงัสือ ที่ ..................... ลงวันที่ ..................................... 
ส่งเรื่องราวคาํขอของ ............. (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ............. ............. (ระบุกิจการที่ยืน่คําขอ) ..............
ตั้ง ณ ..................................... (ระบุที่ตั้ง เลขที่ ถนน หมู่ที ่ตําบล อําเภอ จงัหวดั) ... ........................... 
ซ่ึงจังหวัด .................... พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่า ...................................... ไปให้กรมป่าไม้พิจารณา 
แต่เรื่องราวคําขอไม่อาจพิจารณาอนุญาตได้ เพราะ ...................................... (ระบุข้อเท็จจริงในการยืน่
เรื่องราวคําขอซึ่งขัดกับหลกัเกณฑ์การอนุญาต) ....................................................................กรมป่าไม้ 
และจังหวัดได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาตรา 27 และ
มาตรา 30 โดยได้มีหนังสือ ที่ ............................. ลงวันที ่................................. แจ้งสิทธิและหน้าทีใ่น
กระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ..................... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) .................... ทราบข้อเท็จจริง 
และโต้แย้ง แสดงพยานหลกัฐานเพิม่เติมแล้ว ซ่ึง ........................... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ........................ 
......................... ( *1 ) ………………………………………… และจังหวัด ................... ได้มีหนังสือ ที่ ................... 
ลงวันที ่.......... ส่งหนังสือของ ........ (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ........... ไปให้กรมป่าไม้และกรมป่าไม้พิจารณา
แล้ว ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานไม่อาจรบัฟังได้  

 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาต มิก่อให้เกิดผลเสียหายกับทางราชการ 
และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บัญญัติว่า .................................................................... 

.............................................................. (มาตรา *2) ........................................................................... 
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา .. (48 หรือ 5๓ ตรี 
แล้วแต่กรณี*๓) จึงไม่อนุญาตให้ ..... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) .....   ..... (ระบุกิจการที่ยื่นคําขอ) .... นับแต่วัน
รับทราบคําส่ังเป็นต้นไป อน่ึง ตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
ท่านมีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังฉบับนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (เลขที่ 
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในกําหนด
สามสิบวันนับแต่วันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด โดยต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม
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การอุทธรณ์  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท 
 
                                                                ส่ัง ณ วนัที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... 
 
                 
                                                                       (  ............................................  ) 
                                                                                  อธิบดีกรมป่าไม้ 
 
 
หมายเหตุ   *1 
 กรณีผูข้อมีหนังสือโต้แย้งภายในระยะกําหนดเวลา ให้ใช้ข้อความ “ได้มีหนังสือลงวันที่ 
............... ส่งเอกสารและชี้แจงเพิม่เติมแล้ว แต่ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลกัฐานไม่อาจรบัฟังได้” 

 กรณีผูข้อไม่ได้มีหนังสือโต้แย้ง ก็อาจใช้ข้อความว่า “ไม่ได้มีหนังสือส่งเอกสารและช้ีแจง
เพิ่มเติมเพื่อโต้แย้งตามข้อกล่าวหาแต่อย่างใด” 
 
 มาตรา *2        
 กรณีขออนุญาตทําการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงาน โรงค้าไม้แปรรูป มีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง 
ให้ระบุ “มาตรา 48 ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้า
ไม้แปรรูป มีไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพ้ี ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก 
ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพ้ีเขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย 
แปรรูป ไม่ว่าจํานวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอ่ืนเป็นจํานวนเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร 
ไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” 
 กรณีขออนุญาต ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้ระบุ “มาตรา ๕๓ ตรี 
ภายในเขตควบคุม ห้ามมิให้ผู้ใดค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่ง
อื่นใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้ามที่มีชนิดไม้ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 
๕๓ ทวิ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” 

 48 หรือ 5๓ ตรี แล้วแต่กรณี*๓  ให้ระบุมาตราใดตามกิจการที่ขออนุญาต เช่นเดียวกับ *2        
 
 
 
 

ู ชิก
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ตัวอยา่ง หนังสือกรมป่าไม้ แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตตามคาํขอใหจ้ังหวัดทราบ 
 
 
 
ที่  ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  
 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
 กรุงเทพฯ 10900 

                                                                             25.... 
เรื่อง  ไม่อนญุาตให้ .... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ....   ....(ระบุกิจการทียื่่นคําขอ) .... 

เรียน  ผู้ว่าราชการจงัหวัด ................... 

อ้างถึง  หนงัสือจังหวัด  ......... ที่ ............................. ลงวันที ่.............................  

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  คําส่ังกรมป่าไม้ ที่ .......... / พ.ศ. ...... เรื่อง  ไม่อนญุาตให้ ....... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) .......     
                    .... (ระบุกิจการทีย่ื่นคําขอ) .... ลงวันที่ .... เดือน ............. พ.ศ. 25..... จํานวน ..  แผ่น     

 ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัด …………… แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบในประเด็นข้อโต้แย้งเรื่องราว
คําขอซึ่งขัดกับหลักเกณฑ์และไม่สามารถอนุญาตได้ กรณีเรื่อง ................ (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ............. 
................... (ระบุกิจการที่ยื่นคําขอ) ..................ตั้ง ณ ..................................... (ระบุที่ตั้ง เลขที่ ถนน 
หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด) ................... ซ่ึงจังหวัดมีความเห็น ...... (สมควร / ไม่สมควรอนุญาต) ....... 
ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว  นั้น 

 กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานซึ่งจังหวัด
ส่งไปตามหนังสือที่อ้างถึงไม่อาจรับฟังได้  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 มาตรา ..... (48 หรือ 5๓ ตรี แล้วแต่กรณี*๓) ..... จึงไม่อนุญาตให้ ..... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ......   
.................. (ระบุกิจการที่ยื่นคําขอ) .................. นับแต่วันรับทราบคําส่ังเป็นต้นไป ตามคําส่ังกรมป่าไม้ 
ที่ .........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ดังนั้น ขอได้โปรดสั่งเจ้าหน้าที่ดําเนินการแจ้งคําส่ังกรมป่าไม้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ผู้ยื่นคําขอรับทราบ
ต่อไป อนึ่ง โปรดแจ้งผู้ยื่นคําขอทราบด้วยว่า มีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งฉบับนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบคําส่ัง โดยต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม
การอุทธรณ์  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท  

วันที่	.......		เดือน	.................		พ.ศ.	...........
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ ผลเป็นประการใดแจ้งให้
กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสําเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

                                             ขอแสดงความนบัถือ 

                                                      ลงนาม ………………………………. 
                                                                ( ......................... ) 
                                                                  อธิบดีกรมป่าไม้ 
 
 
 
 
 
 
สํานักการอนญุาต 
โทร.  0 2579 4852 
โทรสาร  0 2579 6533 
http://www.forest.go.th 
สําเนาส่ง  ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ ...... ( ....... ) 
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ตัวอยา่ง หนังสือจังหวดั 
แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอของกรมป่าไม้ให้ผู้ยื่นคาํขอทราบ 

 
 
 
ที่  ..(ตัวย่อจงัหวัด)/ ... (เลขหนังสือ)..                            ศาลากลางจังหวัด .................................... 
                                                                          ถนน ............. (ตัวย่อจังหวัด/รหัสไปรษณีย์) 

                                                                วนัที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

เรื่อง  แจ้งคําส่ัง เรื่อง  ไม่อนุญาตให้ .... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ....   ....(ระบุกิจการที่ยื่นคําขอ) .... 

เรียน  .................. ( ช่ือผู้ยื่นคําขอ ) .................. 

อ้างถึง  หนงัสือจังหวัด ......... ที่ .............  ลงวันที่ ........................... 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  คําส่ังกรมป่าไม้ ที่ .......... / พ.ศ. ...... เรื่อง  ไม่อนุญาตให้ ....... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) .......     
                    .... (ระบุกิจการทีย่ื่นคําขอ) .... ลงวันที่ .... เดือน ............. พ.ศ. 25..... จํานวน ..  แผ่น     

 ตามหนงัสือทีอ้่างถึง  จงัหวดัแจ้งให้ท่านทราบเพื่อใช้สิทธิในการโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐาน 
กรณีเรื่องราวคําขอ ...................... (ระบุกิจการทียื่่นคาํขอ) ............................. ตั้ง ณ .......... (ระบทีุ่ตัง้ 
เลขที ่ถนน หมู่ที ่ตาํบล อําเภอ จงัหวัด) ............... ขัดกบัหลักเกณฑ์การอนุญาต เรื่องราวไม่อาจพิจารณา
อนุญาตได้ ซ่ึงท่าน  ............... ( *1 ) ……………… ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว  นั้น 

 บัดน้ี จังหวัดได้รับหนังสือกรมป่าไม้แจ้งว่า ไม่อนุญาตให้ ......... (ระบุช่ือผู้ยื่นคําขอ) ..........   
.................. (ระบุกิจการที่ยื่นคําขอ) .................. นับแต่วันรับทราบคําส่ังเป็นต้นไป ตามคําส่ังกรมป่าไม้ 
ที่ .........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 
อนึ่ง จังหวัดขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านมีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังฉบับนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400) ได้ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบคําส่ัง โดยต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์  
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท 

 จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 
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  ขอแสดงความนบัถือ 

 
                                                              (  ...............................  ) 
                                                                  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
 
สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด .... 
โทร. .............. 
โทรสาร ............ 
 

(ให้จัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นคําขอทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้ยื่นคําขอ
ได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ) 

 
หมายเหตุ   *1 
 กรณีผูข้อมีหนังสือโต้แย้งภายในระยะกําหนดเวลา ให้ใช้ข้อความ “ได้มีหนังสือลงวันที่ 
............... ส่งเอกสารและชี้แจงเพิม่เติมแล้ว” 

 กรณีผูข้อไม่ได้มีหนังสือโต้แย้ง ก็อาจใช้ข้อความว่า “ไม่ได้มีหนังสือส่งเอกสารและช้ีแจง
เพิ่มเติมเพ่ือโต้แย้งตามข้อกล่าวหาแต่อย่างใด” 
 
             

 

 

 

 

 

 
 
 
 

.................
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ตัวอยา่ง  เรื่องไม่อนุญาตตามคาํขอ 
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ตัวอยา่ง  แนวคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในประเด็นเนื้อหาของคดี 
  คดีพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง 

(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘/๒๕๔๙) 
 

 ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรและมีการต่ออายุใบอนุญาตเรื่อยมา 
จนครั้งสุดท้ายได้ยื่นคําร้องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ แต่ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัด
น่าน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยมีเหตุผลว่าเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ว่าผู้ประกอบกิจการ
โรงงานแปรรูปไม้ซ่ึงมีพฤติกรรมพัวพันกับการทําไม้ผิดกฎหมาย แม้จะสู้คดีสําเร็จ ก็ไม่ควรให้ประกอบ
อาชีพน้ีอีก แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าศาลเพิกถอนคําส่ังไม่ต่ออนุญาตดังกล่าว และสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มี
คําส่ังต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การพิจารณา
ต่ออายุใบอนุญาตในสาระสําคัญคือการพิจารณาอนุญาต ซ่ึงหลักเกณฑ์ในการขอรับอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรได้กําหนดไว้ในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ซ่ึงไม่มีหลักเกณฑ์ข้อใด
ที่กําหนดให้ใช้เกณฑ์เรื่องพฤติกรรมของบุคคลที่พัวพันกับการทําไม้ผิดกฎหมาย เป็นลักษณะต้องห้ามมิให้
เป็นผู้ขอรับอนุญาต นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว แม้ว่า
ด้านหนึ่งจะมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทําลายป่าไม้หรือคุ้มครอง และบํารุงรักษาป่าไม้ แต่อีกด้านหนึ่ง
ก็มีบทบัญญัติเก่ียวกับอนุญาตหรือให้สัมปทานทําไม้ รวมทั้งการอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ย่อมถือว่า
เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของกฎหมายเช่นกัน การที่จะกําหนดแนวนโยบายใด ๆ จึงจําเป็นต้องคํานึงถึงสิทธิ
ของผู้ขออนุญาตที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ด้วย อีกทั้งนโยบายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่ว่า
แม้จะสู้คดีสําเร็จก็ไม่ควรให้ประกอบอาชีพน้ีอีก ยังส่อไปในทางปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ทั้งที่การพิสูจน์ว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้กระทํา ผิดกฎหมายหรือไม่นั้น พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ 
กําหนดให้กระทําโดยการดําเนินคดีอาญาด้วยการกําหนดให้ต้องรับโทษทางอาญา จึงเห็นว่า นโยบาย
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ไม่ต้องด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ จึงไม่อาจอ้างเป็นเหตุผลใน
การออกคําส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรได้ ดังนั้น คําสั่งที่ไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘/๒๕๔๙) 
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แนวทางปฏิบัติ 
ในการออกคําสั่งทางปกครอง 
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม ้

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
@@@ 

 

ภาคที่ 2 
คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
บทที่  1 คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

 ในภาคที่ 1 แนวทางปฏิบัติในการออกคําสั่งทางปกครอง ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ 
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กล่าวถึง คําส่ังคืนคําขอและคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ 
สําหรับภาคที่ 2 จะกล่าวถึงเรื่อง คําส่ังพักใช้ใบอนุญาต และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ต่อไปดังนี้ 

 ก. สาเหตุของการสั่งพกัใช้ใบอนุญาต 
 การที่เจ้าหน้าที่จะทราบว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง 
ข้อกําหนด หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงส่ังตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ นั้น  เหตุจะปรากฏแก่เจ้าหน้าที่ได้เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าทําการตรวจสอบกิจการของผู้รับอนุญาต
อุตสาหกรรมไม้และพบการกระทําผิด จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐานซึ่งสาเหตุของการกระทําความผิด พร้อม
กล่าวโทษดําเนินคดีตามฐานแห่งกรณีความผิด นําตัวผู้ต้องหา(ผู้รับอนุญาตหรือตัวแทนหรือผู้รับมอบ
อํานาจ) ส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีในทางอาญา จากนั้นจึงดําเนินการลงโทษทางปกครอง คือ ส่ังพัก
ใช้ใบอนุญาต  ทั้งน้ีเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามบทบัญญัติมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 ซ่ึงบัญญัติว่า 
 “มาตรา ๕๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี 
ได้ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง  
ข้อกําหนด หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตาม                
พระราชบัญญัตินี้  จะส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
 (๒)  เมื่อมีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
จะส่ังพักใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได้” 
 (มาตรา ๕๙ แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวติัฉบับที่ ๑๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๕ ข้อ ๗) 
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 จากบทบัญญัติ มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ดังกล่าวข้างต้น 
จะต้องมีเหตุปรากฏข้ึนเสียก่อนพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ สาเหตุที่ทําให้ต้องออก
คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตมีดังต่อไปนี้  
 1) ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 
 2) ผู้รบัอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม ้
 3) ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ข้อกําหนด 
 4) ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เงื่อนไขในการอนุญาต 
 5) ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม คําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 6) ผู้รับอนุญาตถูกฟ้องศาลว่าได้กระทําความผิดตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 

 ข. ผู้มีอํานาจและเวลา ในการสั่งพักใชใ้บอนุญาต 
 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต กําหนดว่า 
 “ข้อ 41  การพักใช้ใบอนญุาต ให้ปฏิบตัิดังนี้ 
 41.1 เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตตามระเบียบน้ี ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กฎกระทรวง ข้อกําหนดหรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ัง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงสั่งตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ส่ังพักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน 120 วัน หากใบอนุญาตมีอายุไม่ถึง 120 วัน ให้พกัใช้ใบอนุญาตไม่เกินอายุ
ใบอนุญาต กรณีมีการฟ้องร้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะส่ังพักใช้ใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ 
สําหรับกรุงเทพมหานครให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณาส่ังการ 
 การพักใช้ใบอนุญาตให้พิจารณาสั่งการโดยทันที เม่ือได้รับรายงานจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่”  
 จากระเบียบกรมป่าไม้ดังกล่าวข้างต้น กาํหนดบุคคลผู้ใช้อํานาจและเวลาดําเนินการ โดย
แบ่งตามพ้ืนทีไ่ด้ว่า 
 ท้องที่ต่างจังหวัดในส่วนภูมิภาค กําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอํานาจส่ังพักใช้
ใบอนุญาตโดยทันที เมื่อได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ท้องที่กรุงเทพมหานคร กําหนดให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้มีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตโดย
ทันที เมื่อได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
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 แต่อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมป่าไม้ไม่สามารถดําเนินการตามระเบียบ
ดังกล่าวได้โดยทันที เนื่องจากมีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
บัญญัติวิธีปฏิบัติไว้โดยเฉพาะ ซ่ึงเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ดังจะกล่าวรายละเอียด
ในหัวข้อต่อไป 
 ค. การเตรียมการและการดําเนินการออกคําสั่งพักใชใ้บอนุญาต 
 เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ฯลฯ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่ง
พักใช้ใบอนุญาต ซ่ึงบัญญัติอยู่ในตัวบทแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 59 นั้น
ความซ่ึงปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจะได้มาจากบันทึกรายงานการกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่
ผู้ออกไปดําเนินการตรวจสอบ หรือทราบข่าวจากสื่อสารมวลชนแขนงต่าง ๆ แล้วทําการตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริงจนทราบเหตุที่เกิดข้ึนว่าเป็นจริง จึงดําเนินการสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 การส่ังพักใช้ใบอนุญาต เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้าง
นิติสัมพันธ์ข้ึนระหว่างทางราชการและผู้รับอนุญาต ในอันที่จะระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของ
สิทธิหรือหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว จึงเป็น “คําส่ังทางปกครอง” การเตรียมการและการ
ดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพ่ือจัดให้มีคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต ถือเป็น “การพิจารณาทางปกครองในการ
พักใช้ใบอนุญาต” ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 สําหรับ
อํานาจในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น เมื่อผู้รับอนุญาตกระทําความผิดในท้องที่ต่างจังหวัดเป็นอํานาจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด และในท้องที่กรุงเทพมหานครเป็นอํานาจของอธิบดีกรมป่าไม้ ซ่ึงเจ้าหน้าที่ต้อง
พิจารณาดําเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 1) การจัดทําหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี 
 เจ้าหน้าที่ต้องจัดทําหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นคําขอทราบ โดยปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  คือ 
 1.1) เจ้าหน้าผู้ออกคําสั่งที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ
และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน (มาตรา 30) 
 1.2) เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
ให้คู่กรณีทราบตามความจําเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) 
 1.3) เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังมีอํานาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่อง
นั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคําขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี (มาตรา 28) 
 1.4) เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังมีอํานาจพิจารณาหลักฐาน  โดยแสวงหา รับฟัง ขอข้อเท็จจริง 
ให้ส่งเอกสาร ตรวจสถานที่  (ม.29) 
 ดังนั้น “การพิจารณาทางปกครอง”ก่อนมีคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง 
ทําหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึง สิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง กรณีมีคําส่ัง
พักใช้ใบอนุญาต (มาตรา 27) เพ่ือให้คู่กรณีทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและ

แสดงพยานหลักฐานของตนเพิ่มเติมได้ (มาตรา 29 มาตรา 30) โดยกําหนดเวลาให้ผู้ยื่นคําขอโต้แย้ง
และแสดงพยานหลักฐานของตนในเวลาอันสมควร หนังสือนี้เรียกว่า “หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี” 
 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี กรณีจะออกคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต ท้องที่จังหวัดใน
ส่วนภูมิภาค หน้า 150-151 
 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี กรณีจะออกคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต ท้องที่
กรุงเทพมหานคร หน้า 152-153 
 2) วิธีการแจ้ง“หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี”  
 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่ได้บัญญัติเรื่องการส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี
ให้ผู้รับอนุญาตทราบไว้อย่างใด จึงต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 ซ่ึงบัญญัติว่า 
 มาตรา 69 การแจ้งคําส่ังทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอ่ืนที่เจ้าหน้าที่ต้อง
แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระทําด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระทําเป็นหนังสือก็ให้แจ้ง
เป็นหนังสือ 
 การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลําเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่า
ได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง  
 ในการดําเนินการเรื่องใดทีม่ีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังทีอ่ยู่ดังกล่าว
ให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภมูิลําเนาของผูน้ั้นแล้ว 
 มาตรา 70 การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนําไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนําไป
ส่งไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางานในสถานที่นั้น หรอืในกรณีที่
ผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซ่ึงเห็นได้ง่าย ณ สถานทีน่ัน้ต่อหน้าเจ้าพนกังาน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 มาตรา 71 การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกาํหนดเจด็วัน
นับแต่วันส่งสําหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น 

 ดังนั้น เมื่อผู้มีอํานาจลงนามในหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีแล้ว เจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการให้
ผู้รับอนุญาตรบัทราบหนังสือดังกล่าวนี้ โดยวิธี 
 2.1) จัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้รับอนุญาตทราบ ไปยังภูมิลําเนาของผู้รับอนุญาต
ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้รับอนุญาตได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนด
เจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ ซ่ึงวิธีการที่ง่ายและสะดวกที่สุด หรือ 
 2.2) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีไปส่งให้ผู้รับอนุญาตรับทราบ โดย
ดําเนินการตามควรแก่กรณี คือ 

เจ้าหน้าที่ผู้ออกค�าสั่งที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ
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แสดงพยานหลักฐานของตนเพิ่มเติมได้ (มาตรา 29 มาตรา 30) โดยกําหนดเวลาให้ผู้ยื่นคําขอโต้แย้ง
และแสดงพยานหลักฐานของตนในเวลาอันสมควร หนังสือนี้เรียกว่า “หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี” 
 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี กรณีจะออกคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต ท้องที่จังหวัดใน
ส่วนภูมิภาค หน้า 150-151 
 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี กรณีจะออกคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต ท้องที่
กรุงเทพมหานคร หน้า 152-153 
 2) วิธีการแจ้ง“หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี”  
 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่ได้บัญญัติเรื่องการส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี
ให้ผู้รับอนุญาตทราบไว้อย่างใด จึงต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 ซ่ึงบัญญัติว่า 
 มาตรา 69 การแจ้งคําส่ังทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอ่ืนที่เจ้าหน้าที่ต้อง
แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระทําด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระทําเป็นหนังสือก็ให้แจ้ง
เป็นหนังสือ 
 การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลําเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่า
ได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง  
 ในการดําเนินการเรื่องใดทีม่ีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังทีอ่ยู่ดังกล่าว
ให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภมูิลําเนาของผูน้ั้นแล้ว 
 มาตรา 70 การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนําไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนําไป
ส่งไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่
ผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซ่ึงเห็นได้ง่าย ณ สถานทีน่ัน้ต่อหน้าเจ้าพนกังาน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 มาตรา 71 การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกาํหนดเจด็วัน
นับแต่วันส่งสําหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น 

 ดังนั้น เมื่อผู้มีอํานาจลงนามในหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีแล้ว เจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการให้
ผู้รับอนุญาตรบัทราบหนังสือดังกล่าวนี้ โดยวิธี 
 2.1) จัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้รับอนุญาตทราบ ไปยังภูมิลําเนาของผู้รับอนุญาต
ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้รับอนุญาตได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนด
เจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ ซ่ึงวิธีการที่ง่ายและสะดวกที่สุด หรือ 
 2.2) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีไปส่งให้ผู้รับอนุญาตรับทราบ โดย
ดําเนินการตามควรแก่กรณี คือ 
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 2.1 กรณีผู้รับอนุญาตอยู่และยอมรับหนังสือ ให้ผู้รับอนุญาตลงชื่อรับทราบหนังสือแจ้ง
สิทธิคู่กรณีไว้เป็นหลักฐานด้วย จึงถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 2.2 กรณีผู้รับอนุญาตอยู่แต่ไม่ยอมรับหนังสือ หากได้วางหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี หรือ
ปิดหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี ไว้ในที่ซ่ึงเห็นได้ง่าย ณ สถานที่รับอนุญาตต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 2.3 กรณีผู้รับอนุญาตไม่อยู่ ให้ส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้กับบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะ
ที่อยู่หรือทํางานในสถานที่รับอนุญาตและให้บุคคลนั้นลงนามไว้เป็นหลักฐาน หรือปิดหนังสือแจ้งสิทธิ
คู่กรณีไว้ในที่ซ่ึงเห็นได้ง่าย ณ สถานที่รับอนุญาตต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็น
พยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 อนึ่ง เจ้าพนักงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยาน ตามข้อ 2.2 และข้อ 2.3 
กําหนดไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 คือ 
 (1) เจ้าพนกังานตํารวจ 
 (2) ข้าราชการส่วนกลาง 
 (3) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าทีร่บัผิดชอบในเขตพ้ืนที่ ได้แก่ 
 (ก) กํานนั 
 (ข) แพทย์ประจําตําบล 
 (ค) สารวัตรกาํนัน 
 (ง) ผู้ใหญ่บ้าน 
 (จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิน่ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 
 (ช) ข้าราชการประจําอําเภอหรือจงัหวัด 
 ๓) การตรวจสอบข้อเท็จจริง แสวงหา รับฟัง ขอเอกสารเพิ่มเติม 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า “มาตรา 28 ในการ
พิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเร่ืองนั้น ๆ โดยไม่ต้อง
ผูกพันอยู่กับคําขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี” ดังนั้น ในการเตรียมการและการดําเนินการออก
คําส่ังพักใช้ใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้จัดทําคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตสามารถออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง 
แสวงหา รับฟัง ขอเอกสารเพิ่มเติมได้ ตามที่เห็นสมควร แล้วนําผลมาประกอบการพิจารณาร่วมกับ
ข้อมูลเดิมและข้อมูลจากการรับฟังคําโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามข้อ 4 ต่อไป 
 4) การรับฟงัและพิจารณาข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานของคู่กรณี 
 เมื่อได้มีหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้รับอนุญาตจัดทําคําโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน
เพ่ิมเติมเพ่ือให้เจ้าหน้าที่พิจารณา และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือโต้แย้งสิทธิจากผู้รับอนุญาตภายใน

๒.๒.๑

๒.๒.๒

๒.๒.๓

)

)

)
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ระยะเวลาที่กําหนดแล้ว หรือผู้รับอนุญาตไม่ใช้สิทธิโดยไม่ส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิ หรือส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิ
เกินระยะเวลาที่กําหนด ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล พยานเอกสารหรือหลักฐาน หรือข้อเท็จจริงจากการ
ออกไปตรวจสอบตามข้อ ๓) เพ่ิมเติมแล้ว ประมวลเรื่องราวทั้งหมดพิจารณาว่า มีเหตุผล ความเป็นจริง 
รับฟังได้หรือไม่ สมควรพิจารณาออกคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่ อย่างไร 
 4.1) กรณีมีความเหน็ว่า หนังสือโต้แย้งสิทธิมีเหตุผลรบัฟงัได้จึงไม่สมควรพกัใช้ใบอนุญาต 
ข้ันตอน การดําเนินการของเจ้าหน้าที ่จะกล่าวรายละเอียดต่อไปในข้อ ช. 
 4.2) กรณีมีความเหน็ว่า หนงัสือโต้แย้งสิทธิไม่มีเหตุผลรบัฟังไม่ได้และสมควรพักใช้ใบอนุญาต 
ให้พนกังานเจ้าหน้าที่ดําเนินการประมวลเรื่องเสนอผู้มีอํานาจพิจารณาส่ังการให้พักใช้ใบอนญุาตก่อน 
แล้วจัดทําคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตพร้อมหนังสือแจ้งผูถู้กสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ผู้มีอํานาจลงนาม จากนัน้
ส่งหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตให้ผูถู้กสั่งพักใช้ใบอนุญาตรบัทราบต่อไป 
 5) การจัดทาํคําสั่งพักใชใ้บอนุญาต 
 5.1 คําส่ังพกัใชใ้บอนุญาต ต้องทําเป็นหนังสือหรือไม่ 
 5.1.1 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บญัญัติว่า 
 “มาตรา ๖๑ ทวิ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ 
 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบคําส่ัง             
ตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดคําส่ังในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทําการตามใบอนุญาต หรือที่อยู่ของผู้ถูก
ส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีน้ีแล้ว ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
รับทราบคําส่ังนั้นตั้งแต่วันปิดคําส่ัง” 
  (มาตรา ๖๑ ทวิ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๕) 
 5.1.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  มาตรา 34 บัญญัติว่า 
 “มาตรา 34 คําส่ังทางปกครองอาจทําเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมาย
ในรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้” 
 จากบทบัญญัติของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวข้างต้น “การสั่งพักใช้ใบอนุญาต” ต้องทํา
เป็นหนังสือในรูปแบบของคําสั่ง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.252๖ 
 5.2 ระยะเวลาการสั่งพกัใชใ้บอนุญาต 
  การจะกําหนดระยะเวลาในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตว่าจํานวนกี่วัน มีบทบัญญัติตาม
กฎหมายและระเบียบกรมป่าไม้กําหนดไว้ ดังนี้ 
 5.2.1 พระราชบัญญตัิปา่ไม้ พุทธศักราช 2484 บัญญัติว่า 
 “มาตรา 59 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติ
นี้ได้ดังต่อไปนี้ 

ฉ.

)

)

)

)

)
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 1) เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีกฎกระทรวง 
ข้อกําหนด หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงสั่งตามพระราชบัญญัติน้ี 
จะส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
 2) เมื่อมีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่า ได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี จะส่ังพัก
ใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได้”  
 5.2.2 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 
กําหนดว่า 
 “ข้อ 41  การพักใช้ใบอนญุาต ให้ปฏิบตัิดังนี้ 
 41.1 เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตตามระเบียบน้ี ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กฎกระทรวง ข้อกําหนดหรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ัง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงสั่งตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ส่ังพักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน 120 วัน  หากใบอนุญาตมีอายุไม่ถึง 120 วัน  ให้พักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน
อายุใบอนุญาต กรณีมีการฟ้องร้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะส่ังพักใช้ใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ 
สําหรับกรุงเทพมหานครให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณาส่ังการ” 

 ความตามพระราชบัญญัติป่าไม้และระเบียบกรมป่าไม้ดังกล่าวข้างต้น แบ่งระยะเวลา
การส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ ดังนี้ 
 1.) เมื่อปรากฏการกระทําผิดหรือเหตุแห่งการสั่งพักตามข้อ ก. แต่ยังไม่มีการส่งฟ้องศาล 
อาจอยู่ในขั้นการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ในขั้นตรวจสํานวนของพนักงานอัยการ ซ่ึงพนักงาน
อัยการอาจส่ังฟ้องหรือสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องก็ได้(ถ้าพยานหลักฐานอ่อน) ในขั้นที่ยังไม่ส่งฟ้องต่อศาล พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาต (ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ต่างจังหวัด อธิบดีกรมป่าไม้ในท้องที่
กรุงเทพมหานคร) มีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตไว้ก่อน มีกําหนดไม่เกิน 120 วัน หากใบอนุญาตมีอายุ
ไม่ถึง 120 วัน ให้พักใช้ใบอนุญาตไม่เกินอายุใบอนุญาต 
 ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ในชั้นต้นซึ่งรวบรวมข้อมูลหลักฐานประมวลเรื่องเสนอผู้มีอํานาจ
ส่ังพักใช้ใบอนุญาต ต้องรายงานเสนอผู้มีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาต (ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ต่างจังหวัด 
อธิบดีกรมป่าไม้ในท้องที่กรุงเทพมหานคร) ให้ใช้ดุลยพินิจว่าควรส่ังพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลากี่วัน ตาม
ระยะเวลาอายุใบอนุญาตหรือฐานความผิดซึ่งมีบทกําหนดโทษหนักหรือโทษเบา 
 2.) เมื่อมีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่า ได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาต (ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ต่างจังหวัด อธิบดี
กรมป่าไม้ในท้องที่กรุงเทพมหานคร) มีอํานาจสั่งพักใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได้  

)
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 ประเด็นน้ี บทบัญญัติของกฎหมายกําหนดให้ใช้ดุลยพินิจให้พักใช้ใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมี
คําพิพากษาถึงที่สุดก็ได้  คดีอาญาจะถึงที่สุดก็ต่อเมื่อคู่ความจะหยิบยกข้ึนมาอุทธรณ์หรือฎีกาไม่ได้อีก 
เช่น ถ้าศาลชั้นต้นตัดสินแล้วโจทก์หรือจําเลยไม่อุทธรณ์ คดีก็ย่อมถึงที่สุดตั้งแต่วันครบกําหนดอุทธรณ์
เป็นต้นไป ถ้าโจทก์หรือจําเลยอุทธรณ์คดีก็ไม่ถึงที่สุด จะต้องรอจนกว่าศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้วและดูว่า
โจทก์หรือจําเลยจะฎีกาอีกหรือไม่ ถ้าไม่ฎีกาก็จะถึงที่สุดตั้งแต่วันครบกําหนดฎีกา ถ้าฎีกาก็ต้องรอจนกว่า
ศาลฎีกาจะตัดสิน ศาลฎีกาตัดสินวันใดก็ต้องถือว่าถึงที่สุดในวันนั้น 
 5.3 รูปแบบ สาระสําคญัและสิทธิการอุทธรณ์ ในคาํสั่งพักใชใ้บอนุญาต 
 5.3.1 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 5.3.1.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.252๖ กําหนดว่า 
  ข้อ 16  คําส่ัง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย  
ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทําตามแบบที่ 4 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
                    16.1  คําส่ัง  ให้ลงชื่อส่วนราชการหรือตําแหน่งของผู้มีอํานาจที่ออกคําส่ัง 
                    16.2  ที ่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคําส่ัง โดยเริ่มฉบบัแรกจากเลข 1 เรียงเปน็ลําดับไปจนสิ้นปี
ปฏิทินทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกคําส่ัง 
                    16.3  เรื่อง  ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคําส่ัง 
                    16.4  ข้อความ  ให้อ้างเหตุที่ออกคําส่ัง และอ้างถึงอํานาจที่ให้ออกคําส่ัง (ถ้ามี) ไว้ด้วย
แล้วจึงลงข้อความที่ส่ัง และวันใช้บังคับ 
                    16.5  ส่ัง ณ วันที่  ให้ลงตัวเลขของวนัที่ ช่ือเตม็ของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราช
ที่ออกคําส่ัง 
                    16.6  ลงชือ่  ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคําส่ัง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ ไว้ใต้
ลายมือชื่อ 
                    16.1  ตําแหน่ง  ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกคําส่ัง 
 5.3.1.2 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253๙ บัญญัติว่า 
 มาตรา 36 คําส่ังทางปกครองที่ทําเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือนและปีที่ทํา
คําส่ัง ช่ือและตําแหน่งของ เจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ัง พร้อมทั้งมีลายมือช่ือของเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังนั้น 
 มาตรา 37 คําส่ังทางปกครองที่ทําเป็นหนังสือและการยืนยันคําส่ังทางปกครองเป็นหนังสือ
ต้องจัดให้มีเหตุผล ไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (1)  ข้อเท็จจริงอันเปน็สาระสําคัญ     
 (2)  ข้อกฎหมายที่อ้างอิง  
 (3)  ข้อพิจารณาและข้อสนบัสนนุในการใช้ดุลพินิจ 

๑๖.๗

)

)

)

)
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 นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดให้คําส่ังทางปกครอง กรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในคําส่ังนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้าย
คําส่ังนั้นก็ได้  
 บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคบักบักรณีดังต่อไปนี้  
 (1)  เปน็กรณทีี่มีผลตรงตามคําขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น  
 (2)  เหตุผลนั้นเปน็ที่รูก้ันอยู่แล้วโดยไม่จาํต้องระบุอีก  
 (3)  เป็นกรณีทีต่้องรกัษาไว้เปน็ความลบัตามมาตรา 32  
 (4)  เป็นการออกคําส่ังทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วน แต่ต้องให้เหตุผล
เป็นลายลักษณ์อักษรใน เวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของคําส่ังนั้นร้องขอ 
  มาตรา 39 การออกคําส่ังทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ได้เท่าท่ีจําเป็น
เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดข้อจํากัดดุลพินิจเป็นอย่างอ่ืน 
 การกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกําหนดเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปน้ี 
ตามความ เหมาะสมแก่กรณีด้วย  
 (1)  การกําหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือส้ินผล ณ เวลาใดเวลาหนึง่  
 (2)  การกําหนดให้การเริ่มมีผลหรือส้ินผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้องข้ึนอยู่กับเหตุการณ์
ในอนาคตที่ไม่แน่นอน 
 (3)  ข้อสงวนสิทธิทีจ่ะยกเลิกคําส่ังทางปกครอง  
 (4)  การกําหนดให้ผู้ได้รบัประโยชน์ต้องกระทําหรืองดเว้นกระทําหรือต้องมีภาระหน้าที ่
หรือยอมรับภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกําหนดข้อความในการจดัให้มี เปล่ียนแปลง 
หรือเพิ่มข้อกําหนดดังกล่าว  
 มาตรา 40 คําส่ังทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์
หรือโต้แย้ง การยื่นคําอุทธรณ์หรือคําโต้แย้ง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย 
 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์หรือการ
โต้แย้งเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลา
ดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคําส่ังทางปกครอง 
 มาตรา 44 ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี 
และไม่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คําส่ัง
ทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีต่นได้รบัแจ้งคาํส่ัง
ดังกล่าว 
 คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง
ประกอบด้วย 
 การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้
ทุเลาการบังคับตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง 

เป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของค�าสั่งนั้นร้องขอ

  มำตรำ 39 การออกค�าสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจก�าหนดเงื่อนไขใด	ๆ 	ได้เท่าที่จ�าเป็น

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย	เว้นแต่กฎหมายจะก�าหนดข้อจ�ากัดดุลพินิจเป็นอย่างอื่น

	 	 การก�าหนดเง่ือนไขตามวรรคหน่ึง	ให้หมายความรวมถึงการก�าหนดเง่ือนไขในกรณีดังต่อไปน้ี	

ตามความเหมาะสมแก่กรณีด้วย	
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 มาตรา 45 วรรคสาม “เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้
เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 5.3.1.3 พระราชบญัญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
 มาตรา 59  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี
ได้ดังต่อไปนี้ 
 1) เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง 
ข้อกําหนด หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงส่ังตามพระราชบัญญัติ
น้ี จะส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
 2) เมื่อมีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่า ได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี จะส่ังพัก
ใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได้  
 มาตรา 62  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่ังไม่อนุญาตตามคําขอของบุคคลใดตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามความในมาตรา 59 บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีได้ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี
ให้ถือเป็นที่สุด 
 5.3.1.4 กฎกระทรวงฉบบัที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบญัญัติ
ป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมดงัต่อไปนี้ (27) 
การอุทธรณ์ (ก) เรื่องเกี่ยวกับการอนุญาต ครั้งละ 100 บาท 
 5.3.2 สิทธิการอุทธรณ์ ในคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
             การอุทธรณ์คําส่ังพักใช้ใบอนุญาต พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
มาตรา 44 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองใดไม่ได้ออก
โดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายกําหนดข้ันตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณี
อุทธรณ์คําส่ังทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตน
ได้รับแจ้งคําส่ังดังกล่าว”  ซ่ึงในเรื่องนี้ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 62 บัญญัติ
ไว้ว่า “ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่ังไม่อนุญาตตามคําขอของบุคคลใดตามความในพระราชบัญญัติน้ี 
หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามความในมาตรา 59 บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่
ต่อรัฐมนตรีได้ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด”  
 จากบทบัญญัติของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวในวรรคก่อน สิทธิการอุทธรณ์ต้องใช้
กฎหมายป่าไม้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพราะคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่
ต่างจังหวัดหรืออธิบดีกรมป่าไม้ในท้องที่กรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี มิได้เป็นคําส่ังซึง่ออกโดยรฐัมนตรี
และมีบทบัญญัติสิทธิการอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะว่าให้ “อุทธรณ์คําสั่งฯ ต่อรัฐมนตรีได้ภายในกําหนด
สามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด” ดังนั้น คําส่ังพักใช้ใบอนุญาต
ในวรรคท้าย ต้องระบุข้อความการอุทธรณ์คําส่ังให้ผู้รับอนุญาตทราบ ดังนี้ 

)

)

)

ให้ก�าหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้	(27)
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 “อนึ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท่านมี
สิทธิอุทธรณ์คําส่ังฉบับน้ีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 
ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในกําหนด
สามสิบวันนับแต่วันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด โดยต้องชําระเงินค่าธรรมเนียม
การอุทธรณ์  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท” 
  5.3.3 สรปุ รูปแบบสาระสําคัญในคาํสั่งพักใชใ้บอนุญาต             
 เมื่อประมวลรายละเอียดซ่ึงกําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ.252๖ ข้อ 16, บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253๙, 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) แล้ว จะได้
รูปแบบของ “คําส่ังพักใช้ใบอนุญาต” ปรากฏรายละเอียดในหน้า 25 
 ตัวอย่าง รูปแบบของ “คําส่ังพักใช้ใบอนุญาต  หน้า 154 
 ตัวอย่าง คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 155-156 
 ตัวอย่าง คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต ท้องที่กรุงเทพมหานคร       หน้า 157-158 

 6. วิธีการแจง้คําสั่งพักใชใ้บอนุญาต 
 การแจ้งคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต มีบทบัญญัติของกฎหมายจํานวน 2 ฉบับ บัญญัติไว้ ดังนี้  
 6.1 พระราชบัญญตัิป่าไม ้พุทธศักราช 2484 บญัญัติว่า  
 มาตรา ๖๑ ทวิ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ 
 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบคําส่ัง             
ตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดคําส่ังในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทําการตามใบอนุญาต หรือที่อยู่ของผู้ถูก
ส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีน้ีแล้ว ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
รับทราบคําส่ังนั้นตั้งแต่วันปิดคําส่ัง 
 (มาตรา ๖๑ ทวิ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๕) 

 เมื่อผู้มีอํานาจพิจารณาสั่งการให้พักใช้ใบอนุญาต ตามมาตรา 59 และลงนามในคําสั่ง
พักใช้ใบอนุญาต ตามมาตรา 60 แล้ว ต่อไปเป็นขั้นตอนและวิธีการของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะจัดการ
ให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตรับทราบคําส่ัง ตามบทบัญญัติมาตรา 61 ทวิ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
ดําเนินการดังนี้ 
 1) ทําหนังสือแจ้งคําส่ังพกัใช้ใบอนุญาตให้ผู้มีอํานาจลงนาม แล้วดําเนินการให้ผูถ้กูสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตรับทราบหนังสือดังกล่าวนี้ โดยวิธี 
  1.1) จัดส่งหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตให้ผู้ถูกสั่งพกัใช้ใบอนุญาตทราบ ไป 

๑๕๔

1.1)	จัดส่งหนังสือแจ้งพร้อมค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตทราบ

)

)

)
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ยังภูมิลําเนาของผู้ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
และถือว่าผู้ยื่นคําขอได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ 
 1.2) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตไปส่งให้ผู้รับอนุญาต
รับทราบ โดยให้ผู้รับอนุญาตลงชื่อรับทราบหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 2) ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตรับทราบหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ัง
พักใช้ใบอนุญาตได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตไว้ ณ สถานที่ต่อไปนี้.-              
 2.1) สถานที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทําการตามใบอนุญาต เช่น สถานที่ตั้งบริษัท 
ที่ตั้งโรงงานหรือสถานที่รับอนุญาต หรือ  
 2.2) ปิดคําส่ังไว้ ณ ที่อยู่ (หมายถึงที่พักอาศัย อาจเป็นบ้านของตนเองหรือบ้านเช่าก็ได้) 
ของผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
  ทั้งน้ี พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปิดคําส่ัง ต้องจัดทําบันทึกการปิดคําส่ังไว้เป็นหลักฐาน โดยมี
สาระสําคัญว่า ได้ปิดไว้ ณ ที่ใด เมื่อวันเวลาใด หากมีพยานบุคคลข้างเคียงอยู่ด้วยก็ให้ลงนามไว้เป็น
หลักฐานในฐานะพยานบุคคล พร้อมถ่ายรูปสถานที่และคําส่ังที่ปิดไว้เป็นหลักฐานด้วย  เมื่อได้ปิดคําส่ัง
ดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้รับทราบคําสั่งนั้น นับแต่วันปิดคําสั่ง ผู้ถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตจะปฏิเสธว่าไม่ทราบคําส่ังไม่ได้ เพราะเป็นไปตามผลของกฎหมาย กฎหมายให้ถือว่าทราบแล้ว 
ก็ต้องเป็นไปตามนั้น 
 6.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า 
 มาตรา 69 การแจ้งคําส่ังทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอ่ืนที่เจ้าหน้าที่ต้อง
แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระทําด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระทําเป็นหนังสือก็ให้แจ้ง
เป็นหนังสือ 
 การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลําเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่า
ได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง  
 ในการดําเนินการเรื่องใดทีม่ีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังทีอ่ยู่ดังกล่าว
ให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภมูิลําเนาของผูน้ั้นแล้ว 
 มาตรา 70 การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนําไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนําไป
ส่งไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่
ผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซ่ึงเห็นได้ง่าย ณ สถานทีน่ัน้ต่อหน้าเจ้าพนกังาน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 มาตรา 71 การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกาํหนดเจด็วัน
นับแต่วันส่งสําหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น 
  ดังนั้น เมื่อผู้มีอํานาจลงนามในคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและหนังสือแจ้งแล้ว เจ้าหน้าที่
สามารถดําเนินการให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตรับทราบหนังสือดังกล่าวนี้ โดยวิธี 

ไปยังภูมิล�าเนาของผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

)
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 1) จัดส่งหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตทราบ ไปยัง
ภูมิลําเนาของผู้ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาต(ผู้รับอนุญาต) ตามท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ และถือว่าผู้ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ ซ่ึงเป็น
วิธีการที่ง่ายและสะดวกที่สุด หรือ 
 2) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตไปส่งให้ผู้รับอนุญาต
รับทราบ โดยดําเนินการตามควรแก่กรณี คือ 
 2.1 กรณีผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอยู่และยอมรับหนังสือ ให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตลงชื่อ
รับทราบหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐานด้วย จึงถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 2.2 กรณีผู้ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอยู่แต่ไม่ยอมรับหนังสือ หากได้วางหนังสือแจ้งพร้อม
คําส่ังพักใช้ใบอนุญาต หรือปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต ไว้ในที่ซ่ึงเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
รับอนุญาตต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 2.3 กรณีผู้ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตไม่อยู่ ให้ส่งหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตให้กับ
บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางานในสถานที่รับอนุญาตและให้บุคคลนั้นลงนามไว้เป็นหลักฐาน 
หรือปดิหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตไว้ในที่ซ่ึงเห็นได้ง่าย ณ สถานที่รับอนุญาตต่อหน้าเจ้าพนักงาน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 อนึ่ง เจ้าพนักงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยาน ตามข้อ 2.2 และข้อ 2.3 
กําหนดไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 คือ 
 (1) เจ้าพนกังานตํารวจ 
 (2) ข้าราชการส่วนกลาง 
 (3) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าทีร่บัผิดชอบในเขตพ้ืนที่ ได้แก่ 
 (ก) กํานนั 
 (ข) แพทย์ประจําตําบล 
 (ค) สารวัตรกาํนัน 
 (ง) ผู้ใหญ่บ้าน 
 (จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิน่ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 
 (ช) ข้าราชการประจําอําเภอหรือจังหวัด 
 ตัวอย่างหนังสือแจ้งคําสัง่พักใชใ้บอนุญาต ท้องที่จังหวัดในสว่นภูมิภาค หน้า 159-160 
 ตัวอย่างหนังสือแจ้งคาํสัง่พักใชใ้บอนญุาต ท้องทีก่รุงเทพมหานคร  หน้า 161-162 
 ตัวอย่าง บันทึกการปิดคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 
2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง) ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 163-164 
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 ตัวอย่าง บันทึกการปิดคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 
2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง) ท้องที่กรุงเทพมหานคร  หน้า 165-166 
 ตัวอย่าง บันทึกการปิดคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70) ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 167-168 
 ตัวอย่าง บันทึกการปิดคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70) ท้องที่กรุงเทพมหานคร  หน้า 169-170 

 ง. ผลของคําสั่งพักใชใ้บอนุญาต 
 คําส่ังทางปกครองมีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิ หน้าที่หรือสถานะภาพทางกฎหมาย
ทันทีที่มีผลบังคับ ให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าคําส่ังทางปกครองนั้น ชอบด้วยกฎหมาย เอกชนท่ีเห็นว่าเป็นคําส่ัง
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีหน้าที่ต้องโต้แย้งต่อฝ่ายปกครอง สําหรับบทบัญญัติเกี่ยวกับผลบังคับของคําส่ัง
มีดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๖๐ เมื่อได้มีคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พักใช้ใบอนุญาตแล้ว ผู้รับอนุญาต
หมดสิทธิตามใบอนุญาตนั้น นับแต่วันทราบคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ จนกว่าจะครบกําหนดเวลา                
การพักใช้ใบอนุญาต หรือจนกว่ารัฐมนตรีจะได้สั่งให้เพิกถอนคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต” 
 บทบัญญัติแห่งมาตรานี้  กําหนดว่าการส่ังพักใช้ใบอนุญาตให้ทําเป็นคําส่ัง เม่ือผู้ถูกส่ังพักใช้
ใบอนุญาตได้รับทราบคําส่ังแล้ว ก็จะมีผลตามกฎหมาย คือ หมดสิทธิตามใบอนุญาตในช่วงระยะเวลาที่
คําส่ังกําหนดไว้ การหมดสิทธิให้เร่ิมนับแต่วันทราบคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ วันทราบคําส่ังหรือถือว่า
ได้ทราบคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นไปตาม มาตรา 61 ทวิ ดังกล่าวมาแล้วในข้อ 6.1 

 2) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า 
 “มาตรา 42 คําส่ังทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป 
 คําส่ังทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือส้ินผลลงโดยเงื่อนเวลา
หรือโดยเหตุอ่ืน” 
 ตามบทบัญญัติของกฎหมายปกครอง  คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตมีผลทําให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
หมดสิทธิตามใบอนุญาตในช่วงระยะเวลาที่คําส่ังกําหนดไว้ ตั้งแต่เมื่อผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้รับแจ้งคําส่ัง
เป็นต้นไป วันได้รับแจ้งคําส่ังหรือถือว่าได้ได้รับแจ้งคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ กล่าวมาแล้วในข้อ 6.2 

 จ. วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หลังพกัใช้ใบอนุญาต 
 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งหนังสือแจ้งพร้อมคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ผู้ถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้รับแจ้งเมื่อครบ
กําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตไปส่ง
ให้ผู้รับอนุญาตรับทราบ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตไว้ ณ สถานที่

ทันทีท่ีมีผลบังคับ	ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าค�าส่ังทางปกครองน้ัน	ชอบด้วยกฎหมาย	เอกชนท่ีเห็นว่าเป็นค�าส่ัง

	 							ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น	ค�าสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีผลท�าให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต

หมดสิทธิตามใบอนุญาตในช่วงระยะเวลาท่ีค�าส่ังก�าหนดไว้	ต้ังแต่เม่ือผู้ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้รับแจ้งค�าส่ัง

เป็นต้นไป	ส�าหรับวันได้รับแจ้งค�าส่ังหรือถือว่าได้ได้รับแจ้งค�าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าท่ี	ได้กล่าวมาแล้วในข้อ	6.2)

7)

7.1) พระรำชบัญญัตปิ่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 บัญญัตวิ่ำ 

)

7.2) พระรำชบัญญัตวิธิปีฏบิัตริำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัตวิ่ำ 

ง.
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เปิดเผยเห็นได้ง่ายซ่ึงเป็นที่ทําการของผู้รับอนุญาตแล้ว คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตมีผลทําให้ผู้ถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตหมดสิทธิตามใบอนุญาตในช่วงระยะเวลาที่คําส่ังกําหนดไว้ อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดแล้วแต่กรณี ต้องสั่งคณะเจ้าหน้าที่จํานวน 3 คน ออกไปตรวจสอบโรงงาน โรงค้าไม้แปรรูปหรือ
กิจการค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ และดําเนินการ ดังนี้ 
 1. กรณีเป็นโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ให้คณะเจ้าหน้าที่ใช้ลวดหรือเชือกหรือโซ่
ผูกมัดหรือล่ามเคร่ืองจักรประทับตราครั่งหรือตะกั่วเป็นเครื่องหมาย หรือให้คณะเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อ
ลงในแผ่นกระดาษปิดเงื่อนที่ผูกมัดหรือเงื่อนต่อทุกแห่ง  และหาวิธีป้องกันมิให้แผ่นกระดาษดังกล่าว
ชํารุดเสียหาย  ทั้งนี้  เพื่อมิให้เครื่องจักรใช้งานได้ 
 2. ให้คณะเจ้าหน้าที่ตรวจจํานวนไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรือสิ่งประดิษฐ์ฯ  คงเหลือในวันสั่ง
พักใช้ใบอนุญาต พร้อมกับปิดยอดบัญชีไม้หรือสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกเล่ม 
 3. นําบัญชีไม้หรือสิ่งประดิษฐ์ฯ หลักฐานหนังสือกํากับไม้แปรรูป ทุกเล่ม ไปเก็บไว้ที่สํานักงาน
ของคณะเจ้าหน้าที่ 
 3. การดําเนินการตามข้อ 1-3 ให้บนัทึกรายละเอียดอย่างชัดเจนไว้เป็นหลักฐาน 
 4. ในระหว่างพักใช้ใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลสถานที่รับอนุญาตซึ่ง
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตโดยสม่ําเสมอ โดยเฉพาะโรงงานแปรรูปไม้อย่าให้มีการทําลายลวดหรือเชือกหรือ
โซ่ ที่ผูกมัดหรือล่ามเครื่องจักร เพื่อลักลอบแปรรูปไม้โดยเด็ดขาด 

 อนึ่ง การดําเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นการปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ใน ระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 
13 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ซ่ึงกําหนดว่า 
 “ข้อ 41  การพักใช้ใบอนญุาต ให้ปฏิบตัิดังนี้ ฯลฯ 
 41.3  ฯลฯ เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งพักใช้ใบอนุญาตและได้
ดําเนินการตามมาตรา 61 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  แล้ว ให้สั่งคณะเจ้าหน้าท่ี
จํานวน 3 คน ไปดําเนินการดังนี้ 
 41.3.1  สั่งให้คณะเจ้าหน้าที่ใช้ลวดหรือเชือกหรือโซ่ ผูกมัดหรือล่ามเครื่องจักร 
ประทับตราครั่งหรือตะกั่วเป็นเคร่ืองหมาย หรือให้คณะเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อลงในแผ่นกระดาษปิดเงื่อน
ที่ผูกมัดหรือเงื่อนต่อทุกแห่ง  และหาวิธีป้องกันมิให้แผ่นกระดาษดังกล่าวชํารุดเสียหาย  ทั้งน้ี  เพ่ือมิให้
เครื่องจักรใช้งานได้ 
 41.3.2  ให้คณะเจ้าหน้าที่ตรวจจํานวนไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรือส่ิงประดิษฐ์ฯ คงเหลือ
ในวันสั่งพักใช้ใบอนุญาต พร้อมกับปิดยอดบัญชีไม้หรือสิ่งประดิษฐ์ฯ ทุกเล่ม 
 การดําเนินการตามข้อ 41.3.1  และข้อ 41.3.2  ให้บันทึกรายละเอียดให้ชัดเจนไว้
เป็นหลักฐาน  และในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลโดยสม่ําเสมอ” 
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 5. ภายใน 30 วัน นับแต่วันส่ังพักใช้ใบอนุญาต ให้จังหวัดรายงานกรมป่าไม้ทราบ พร้อม
เหตุผลว่าสมควรเพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่  และให้จังหวัดส่งสําเนาคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตกับเอกสาร
ประกอบเรื่องราวทั้งหมดไปให้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้พ้ืนที่ทราบ เพ่ือพิจารณารายงานความเห็น
ว่าสมควรเพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่ไปให้กรมป่าไม้ทราบเพื่อประมวลเรื่องรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมพิจารณาสั่งการต่อไป 
 ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดแจ้งความเห็นกรณีเพิกถอนใบอนุญาตให้กรมป่าไม้ทราบ 
หน้า 171-173 
 ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดแจ้งความเห็นกรณีเพิกถอนใบอนุญาตให้สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ทราบ หน้า 174 
  ตัวอย่าง หนังสือสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่รายงานความเห็นกรณีเพิกถอน
ใบอนุญาตให้กรมป่าไม้ทราบ หน้า 175-176 
 อนึ่ง การดําเนินการตามข้อ 5 เป็นการปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ใน ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วย
การควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ซ่ึงกําหนดว่า 
 “ข้อ 42  การเพิกถอนใบอนุญาต 
 42.1  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาต ตามมาตรา 59  แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ให้จังหวัดรายงานกรมป่าไม้ทราบ พร้อมเหตุผลว่าสมควรเพิกถอนใบอนุญาต
หรือไม่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 42.2  เมื่อกรมป่าไม้ได้รับรายงานจากจังหวัดตามข้อ 42.1  หรือในรายที่กรมป่าไม้ได้สั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตแล้ว ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือพิจารณาว่า 
สมควรส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา 61  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  หรือไม่  ฯลฯ” 
 ฉ. วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เมื่อครบกําหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาต หรือรัฐมนตรีสั่ง
เพิกถอนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 เมื่อครบกําหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาต หรือก่อนครบกําหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาต รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่ังเพิกถอนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต ถือว่าผู้รับอนุญาต
มีสิทธิตามใบอนุญาตนั้น ๆ อีกครั้ง อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องสั่งคณะเจ้าหน้าท่ีชุดใหม่
จํานวน 3 คน (ต้องไม่ซ้ํากับเจ้าหน้าที่ชุดเดิมในข้อ จ.) ออกไปดําเนินการ ดังนี้ 
 1. กรณีเป็นโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ตรวจสอบการผูกมัดหรือการล่ามโซ่เครื่องจักร
ว่ามีร่องรอยการถูกแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือทําลายหรือไม่ ประการใด  
 2. ตรวจสอบว่า ไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรือส่ิงประดิษฐ์ฯ  ยังมีอยู่ครบตามที่คณะเจ้าหน้าที่ชุดแรก
ทําการตรวจสอบปิดยอดบัญชีไม้หรือไม่ 

จ.

ง.
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 3. การตรวจสอบตามข้อ 1 หากพบว่าถูกต้อง ให้แก้ลวดหรือเชือกหรือโซ่ที่ผูกมัดหรือล่าม
ออกจากเครื่องจักร  
 4.  การตรวจสอบตามข้อ 2 หากพบว่าถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่นําบัญชีไม้หรือส่ิงประดิษฐ์ฯ 
หลักฐานหนังสือกํากับไม้แปรรูป ทุกเล่ม ที่นําไปเก็บไว้ที่สํานักงานของคณะเจ้าหน้าที่ คืนให้ผู้รับอนุญาต 
เพื่อผู้รับอนุญาตจะได้ดําเนินการ ตามสิทธิในใบอนุญาตต่อไป  
 5. ให้บนัทึกรายละเอียดการดําเนินการตามข้อ 1-4 อย่างชัดเจนไว้เป็นหลกัฐาน   
 อนึ่ง การดําเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นการปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ใน ระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 

13 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ซ่ึงกําหนดว่า 
  “41.3.3  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งเพิกถอนคําสั่งพักใช้
ใบอนุญาตก่อนครบกําหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาต  หรือเมื่อครบกําหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาต  ให้อธิบดี
กรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ส่ังคณะเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ จํานวน 3 คน ไปตรวจสอบการผูกมัดหรือ
การล่ามโซ่เครื่องจักรว่ามีร่องรอยการถูกแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือทําลายหรือไม่ ประการใด ไม้ท่อน  
ไม้แปรรูป  หรือส่ิงประดิษฐ์ฯ  ยังมีอยู่ครบตามที่คณะเจ้าหน้าที่ชุดแรกทําการตรวจสอบปิดยอดบัญชีไม้
หรือไม่ แล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐาน   หากถูกต้องให้แก้ลวดหรือเชือกหรือโซ่ที่ผูกมัดหรือล่ามออกจาก
เครื่องจักร เพื่อผู้รับอนุญาตจะได้ดําเนินการแปรรูปไม้ตามสิทธิในใบอนุญาตต่อไป” 

 ช. กรณีไม่สั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 เมื่อมีเหตุว่าผู้รับอนุญาตกระทําความผิด ตามมาตรา 59  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งสิทธิไปให้ผู้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ซึง่ถกู
กล่าวโทษดําเนินคดี จัดทําหนังสือโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนไปให้เจ้าหน้าที่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือโต้แย้งสิทธิภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หรือผู้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ซึ่งถูกกล่าวโทษดําเนินคดีไม่ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิเกินระยะเวลาที่กําหนด 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง พยานเอกสาร หลักฐาน หรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่ได้
ออกไปทําการตรวจสอบ นํามาประกอบการพิจารณาว่า ข้อโต้แย้ง รายละเอียดเรื่องราวทั้งหมด มีเหตุผล 
ความเป็นจริง รับฟังได้หรือไม่ ฐานการกระทําความผิดมีบทกําหนดโทษหนักหรือเบาอย่างไร แล้วรายงาน
เสนอผู้มีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาต (ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ต่างจังหวัด อธิบดีกรมป่าไม้ในท้องที่
กรุงเทพมหานคร) ให้ใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยส่ังการว่า จะส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่ โดยให้ดําเนินการตาม
ข้ันตอน  ดังนี้ 
 1. ในท้องที่ต่างจังหวัด เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่ายังไม่สมควรสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
ให้รายงานข้อเท็จจริงและพฤติการณ์พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่สั่งพักใช้ใบอนุญาตไปยังกรมป่าไม้โดยด่วน  
ทั้งน้ี จะต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการ เมื่อกรมป่าไม้ได้รับเรื่อง

 3. การตรวจสอบตามข้อ 1 หากพบว่าถูกต้อง ให้แก้ลวดหรือเชือกหรือโซ่ที่ผูกมัดหรือล่าม
ออกจากเครื่องจักร  
 4.  การตรวจสอบตามข้อ 2 หากพบว่าถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่นําบัญชีไม้หรือส่ิงประดิษฐ์ฯ 
หลักฐานหนังสือกํากับไม้แปรรูป ทุกเล่ม ที่นําไปเก็บไว้ที่สํานักงานของคณะเจ้าหน้าที่ คืนให้ผู้รับอนุญาต 
เพื่อผู้รับอนุญาตจะได้ดําเนินการ ตามสิทธิในใบอนุญาตต่อไป  
 5. ให้บนัทึกรายละเอียดการดําเนินการตามข้อ 1-4 อย่างชัดเจนไว้เป็นหลกัฐาน   
 อนึ่ง การดําเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นการปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ใน ระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 

13 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ซ่ึงกําหนดว่า 
  “41.3.3  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งเพิกถอนคําสั่งพักใช้
ใบอนุญาตก่อนครบกําหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาต  หรือเมื่อครบกําหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาต  ให้อธิบดี
กรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ส่ังคณะเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ จํานวน 3 คน ไปตรวจสอบการผูกมัดหรือ
การล่ามโซ่เครื่องจักรว่ามีร่องรอยการถูกแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือทําลายหรือไม่ ประการใด ไม้ท่อน  
ไม้แปรรูป  หรือส่ิงประดิษฐ์ฯ  ยังมีอยู่ครบตามที่คณะเจ้าหน้าที่ชุดแรกทําการตรวจสอบปิดยอดบัญชีไม้
หรือไม่ แล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐาน   หากถูกต้องให้แก้ลวดหรือเชือกหรือโซ่ที่ผูกมัดหรือล่ามออกจาก
เครื่องจักร เพื่อผู้รับอนุญาตจะได้ดําเนินการแปรรูปไม้ตามสิทธิในใบอนุญาตต่อไป” 

 ช. กรณีไม่สั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 เมื่อมีเหตุว่าผู้รับอนุญาตกระทําความผิด ตามมาตรา 59  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งสิทธิไปให้ผู้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ซึง่ถกู
กล่าวโทษดําเนินคดี จัดทําหนังสือโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนไปให้เจ้าหน้าที่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือโต้แย้งสิทธิภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หรือผู้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ซึ่งถูกกล่าวโทษดําเนินคดีไม่ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิเกินระยะเวลาที่กําหนด 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง พยานเอกสาร หลักฐาน หรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่ได้
ออกไปทําการตรวจสอบ นํามาประกอบการพิจารณาว่า ข้อโต้แย้ง รายละเอียดเรื่องราวทั้งหมด มีเหตุผล 
ความเป็นจริง รับฟังได้หรือไม่ ฐานการกระทําความผิดมีบทกําหนดโทษหนักหรือเบาอย่างไร แล้วรายงาน
เสนอผู้มีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาต (ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ต่างจังหวัด อธิบดีกรมป่าไม้ในท้องที่
กรุงเทพมหานคร) ให้ใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยส่ังการว่า จะส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่ โดยให้ดําเนินการตาม
ข้ันตอน  ดังนี้ 
 1. ในท้องที่ต่างจังหวัด เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่ายังไม่สมควรสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
ให้รายงานข้อเท็จจริงและพฤติการณ์พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่สั่งพักใช้ใบอนุญาตไปยังกรมป่าไม้โดยด่วน  
ทั้งน้ี จะต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการ เมื่อกรมป่าไม้ได้รับเรื่อง

ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เดิมตามระเบียบกรมป่าไม้) พิจารณาสั่งการ 
 ตัวอย่าง  หนังสือจังหวัดแจ้งกรมป่าไม้กรณีไม่สั่งพักใช้ใบอนุญาต หน้า 177-178 
 2. ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ถ้าอธิบดีกรมป่าไม้เห็นว่าไม่สมควรสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ให้ประมวลเรื่องรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เดิมตามระเบียบกรมป่าไม้) พิจารณาสั่งการ 
 3. หากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดิมตาม
ระเบียบกรมป่าไม้) พิจารณาเห็นว่าสมควรส่ังพักใช้ใบอนุญาต ทั้งในกรณีท้องที่ต่างจังหวัดและในกรณี
กรุงเทพมหานคร  ให้กรมป่าไม้ดําเนินการออกคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต  
 การที่กรมป่าไม้จักออกคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต ตามบัญชาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดิมตามระเบียบกรมป่าไม้) นั้น กรมป่าไม้ต้องดําเนินการ ดังน้ี 
 3.1 ในท้องที่ต่างจังหวัด กรมป่าไม้ต้องทําหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีแจ้งให้ผู้รับอนุญาต
อุตสาหกรรมไม้ซึ่งถูกกล่าวโทษดําเนินคดีทราบ โดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่ส่ังให้
เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้รับอนุญาตรับทราบ ตามความในบทที่ 1 ข้อ ค. 1) 
 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งจังหวัด กรณี รมว.ทส. ให้พักใช้ใบอนุญาต หน้า 179-180 
 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคูก่รณี ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 181-182 
 เมื่อกรมป่าไม้ได้รับหนังสือโต้แย้งสิทธิของผู้รับอนุญาตจากจังหวัดท้องที่ หรือผู้รับอนุญาต 
ส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิมาให้กรมป่าไม้โดยตรง ภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว หรือผู้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
ซ่ึงถูกกล่าวโทษดําเนินคดีไม่ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิเกินระยะเวลาที่กําหนด ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล 
ประมวลเรื่องพร้อมทําคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตรายงานให้อธิบดีกรมป่าไม้ลงนามในคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต
และหนังสือแจ้งจังหวัดท้องที่ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่ได้รับหนังสือแจ้งของกรมป่าไม้แล้วให้สั่ง
เจ้าหน้าที่แจ้งคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตรับทราบ โดยดําเนินการตามความในบทที่ 1 ข้อ 6  
แล้วแต่กรณี 
 3.2 ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สํานักการอนุญาต 
จัดทําหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีรายงานให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาลงนามในหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้
ผู้รับอนุญาตรับทราบ 
 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคูก่รณี ท้องทีก่รุงเทพมหานคร หน้า 183-184 
 เมื่อกรมป่าไม้ได้รับหนังสือโต้แย้งสิทธิจากผู้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว 
หรือผู้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ซึ่งถูกกล่าวโทษดําเนินคดีไม่ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิเกินระยะเวลาที่กําหนด 
ให้เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สํานักการอนุญาต รวบรวมข้อมูล ประมวลเรื่องพร้อมทําคําส่ัง
พักใช้ใบอนุญาตรายงานให้อธิบดีกรมป่าไม้ลงนามในคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้ลงนาม

ฉ.

ให้ใช้ดุลพินิจวินิจฉัยสั่งการว่า	



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
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ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เดิมตามระเบียบกรมป่าไม้) พิจารณาสั่งการ 
 ตัวอย่าง  หนังสือจังหวัดแจ้งกรมป่าไม้กรณีไม่สั่งพักใช้ใบอนุญาต หน้า 177-178 
 2. ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ถ้าอธิบดีกรมป่าไม้เห็นว่าไม่สมควรสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ให้ประมวลเรื่องรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เดิมตามระเบียบกรมป่าไม้) พิจารณาสั่งการ 
 3. หากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดิมตาม
ระเบียบกรมป่าไม้) พิจารณาเห็นว่าสมควรส่ังพักใช้ใบอนุญาต ทั้งในกรณีท้องที่ต่างจังหวัดและในกรณี
กรุงเทพมหานคร  ให้กรมป่าไม้ดําเนินการออกคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต  
 การที่กรมป่าไม้จักออกคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต ตามบัญชาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดิมตามระเบียบกรมป่าไม้) นั้น กรมป่าไม้ต้องดําเนินการ ดังน้ี 
 3.1 ในท้องที่ต่างจังหวัด กรมป่าไม้ต้องทําหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีแจ้งให้ผู้รับอนุญาต
อุตสาหกรรมไม้ซึ่งถูกกล่าวโทษดําเนินคดีทราบ โดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่ส่ังให้
เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้รับอนุญาตรับทราบ ตามความในบทที่ 1 ข้อ ค. 1) 
 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งจังหวัด กรณี รมว.ทส. ให้พักใช้ใบอนุญาต หน้า 179-180 
 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคูก่รณี ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 181-182 
 เมื่อกรมป่าไม้ได้รับหนังสือโต้แย้งสิทธิของผู้รับอนุญาตจากจังหวัดท้องที่ หรือผู้รับอนุญาต 
ส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิมาให้กรมป่าไม้โดยตรง ภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว หรือผู้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
ซ่ึงถูกกล่าวโทษดําเนินคดีไม่ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิเกินระยะเวลาที่กําหนด ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล 
ประมวลเรื่องพร้อมทําคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตรายงานให้อธิบดีกรมป่าไม้ลงนามในคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต
และหนังสือแจ้งจังหวัดท้องที่ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่ได้รับหนังสือแจ้งของกรมป่าไม้แล้วให้สั่ง
เจ้าหน้าที่แจ้งคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตรับทราบ โดยดําเนินการตามความในบทที่ 1 ข้อ 6  
แล้วแต่กรณี 
 3.2 ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สํานักการอนุญาต 
จัดทําหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีรายงานให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาลงนามในหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้
ผู้รับอนุญาตรับทราบ 
 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคูก่รณี ท้องทีก่รุงเทพมหานคร หน้า 183-184 
 เมื่อกรมป่าไม้ได้รับหนังสือโต้แย้งสิทธิจากผู้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว 
หรือผู้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ซึ่งถูกกล่าวโทษดําเนินคดีไม่ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิเกินระยะเวลาที่กําหนด 
ให้เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สํานักการอนุญาต รวบรวมข้อมูล ประมวลเรื่องพร้อมทําคําส่ัง
พักใช้ใบอนุญาตรายงานให้อธิบดีกรมป่าไม้ลงนามในคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้ลงนาม
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ในคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตแล้วให้เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สํานักการอนุญาต แจ้งคําส่ังพัก
ใช้ใบอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตรับทราบ โดยดําเนินการตามความในบทที่ 1 ข้อ 6 แล้วแต่กรณี 
 ทั้งน้ี ข้ันตอน วิธีดําเนินการในกรณีไม่สั่งพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น เป็นการปฏิบัติ
ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ซ่ึงกําหนดว่า 
 “41.2  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่ายังไม่สมควรสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้รายงาน
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่สั่งพักใช้ใบอนุญาตไปยังกรมป่าไม้โดยด่วน  ทั้งน้ี  จะต้อง
ไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยส่ังการ  เมื่อกรมป่าไม้ได้รับเรื่องให้ประมวลเรื่อง
พร้อมความเห็นรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
พิจารณาสั่งการ  
 สําหรับกรุงเทพมหานคร ถ้าอธิบดีกรมป่าไม้เห็นว่าไม่สมควรสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ประมวลเรื่อง
รายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พิจารณาสั่งการ 
 41.3  หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ปจัจบุันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม) 
พิจารณาเหน็ว่าสมควรส่ังพักใช้ใบอนุญาต  ให้กรมป่าไม้ดําเนินการออกคําส่ังพกัใช้ใบอนุญาต ฯลฯ” 

สรุปตัวอยา่ง หนังสือและคําสั่ง ในบทที่ 1 
 1. ตัวอย่าง หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี กรณีจะออกคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต ท้องท่ีจังหวัด
ในส่วนภูมิภาค หน้า 150-151 
 2. ตัวอย่าง หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี กรณีจะออกคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต ท้องที่
กรุงเทพมหานคร หน้า 152-153 
 3. ตัวอย่าง รูปแบบของ “คําสั่งพักใชใ้บอนุญาต”  หน้า 154 
 4. ตัวอย่าง คําสั่งพักใชใ้บอนุญาต ทอ้งที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 155-156 
 5. ตัวอย่าง คําสั่งพักใชใ้บอนุญาต ทอ้งที่กรุงเทพมหานคร       หน้า 157-158 
 6. ตัวอย่าง หนังสือแจ้งคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 159-160 
 7. ตัวอย่าง หนังสือแจ้งคําสั่งพักใชใ้บอนุญาต ท้องทีก่รุงเทพมหานคร หน้า 161-162  
 8. ตัวอย่าง บันทึกการปิดคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง) ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 163-164 
 9. ตัวอย่าง บันทึกการปิดคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 
2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง) ท้องที่กรุงเทพมหานคร  หน้า 165-166 
 10. ตัวอย่าง บันทึกการปิดคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70) ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 167-168 

 11. ตัวอย่าง บันทึกการปิดคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70) ท้องที่กรุงเทพมหานคร  หน้า 169-170 
 12. ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดแจ้งความเห็นกรณีเพิกถอนใบอนุญาตให้กรมป่าไม้ทราบ 
หน้า 171-173 
 13. ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดแจ้งความเห็นกรณีเพิกถอนใบอนุญาตให้สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ทราบ หน้า 174 
  14. ตัวอย่าง หนังสือสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่รายงานความเห็นกรณีเพิกถอน
ใบอนุญาตให้กรมป่าไม้ทราบ หน้า 175-176 
 15. ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดรายงานกรมป่าไม้กรณีไมส่ั่งพักใชใ้บอนุญาต หน้า 177-178 
 16. ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งจังหวัด กรณี รมว.ทส. ให้พักใช้ใบอนุญาต หน้า  
179-180 
 17. ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู ่กรณี ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 
หน้า 181-182 
 18. ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณี ทอ้งที่กรุงเทพมหานคร หน้า 183-
184 
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 11. ตัวอย่าง บันทึกการปิดคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70) ท้องที่กรุงเทพมหานคร  หน้า 169-170 
 12. ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดแจ้งความเห็นกรณีเพิกถอนใบอนุญาตให้กรมป่าไม้ทราบ 
หน้า 171-173 
 13. ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดแจ้งความเห็นกรณีเพิกถอนใบอนุญาตให้สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ทราบ หน้า 174 
  14. ตัวอย่าง หนังสือสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่รายงานความเห็นกรณีเพิกถอน
ใบอนุญาตให้กรมป่าไม้ทราบ หน้า 175-176 
 15. ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดรายงานกรมป่าไม้กรณีไมส่ั่งพักใชใ้บอนุญาต หน้า 177-178 
 16. ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งจังหวัด กรณี รมว.ทส. ให้พักใช้ใบอนุญาต หน้า  
179-180 
 17. ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู ่กรณี ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 
หน้า 181-182 
 18. ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณี ทอ้งที่กรุงเทพมหานคร หน้า 183-
184 
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  ตัวอยา่ง หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีจะออกคําสั่งพักใช้ใบอนญุาต  
ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 

 

 
 
ที่  ..(ตัวย่อจงัหวัด)/ ... (เลขหนังสือ)..                            ศาลากลางจังหวัด .................................... 
                                                                          ถนน ............. (ตัวย่อจังหวัด/รหัสไปรษณีย์) 

                                                                วนัที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

เรื่อง  ขอให้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานเพิ่มเติม    

เรียน  ... (ผู้รบัอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ซึ่งถูกกล่าวโทษดําเนินคดี) ... 

 ด้วยจังหวัด ...................................... ได้รับรายงานจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัด .............. ว่า เมื่อวันที่ ....... เดือน .............. พ.ศ. ....... คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย 
.................... ได้เข้าทําการตรวจสอบสถานที่รบัอนุญาต ........ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. 
(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ..... ของ ....(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) .....
ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ ........ ตําบล ............... อําเภอ ........ 
จังหวัด .................... ตามใบอนุญาตจังหวัด ............... ฉบับที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. 
ใบอนุญาตส้ินอายุวันที่ ................. พบว่า ........................................................................................... 
[ เหตุอันกระทําความผิด พยานเอกสาร(บัญชี / หนังสือกํากับ / ใบเบิกทาง / สป.15) วัตถุพยาน (ไม้ท่อน 
/ ไม้แปรรูป / ส่ิงประดิษฐ์ฯ)] …………………………………………………………………………………………………… จึงเปน็การ
กระทําความผิด ... [ (พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา .... ฐาน .................................  
.........................................................................................................ระวางโทษตามมาตรา ................ 
/ กระทําความผิดเงื่อนไขในการอนุญาต ฐาน ................................................................................. เป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ...... ระวางโทษตามมาตรา .................... 
/ กระทําความผิดฐาน ...................................... เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ........  
(พ.ศ. …….. ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ............................... ข้อ ........  
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ระวางโทษตามมาตรา .............................. 
/ กระทําความผิดฐาน .................................. เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด ฉบับที่ ..... 
(พ.ศ. ……. ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ................. ข้อ .....  
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ....... ระวางโทษตามมาตรา ...... )]   
คณะเจ้าหน้าที่จึงได้กล่าวโทษดําเนินคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สภ. .......................... ตามประจําวัน
ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ .......................... 
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 ด้วยเหตุที่ท่านถูกกล่าวโทษดําเนินคดีว่ากระทําความผิดดังกล่าวข้างต้น พระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 59 บัญญัติว่า “ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตที่ออก
ตามพระราชบัญญัติน้ีได้ดังต่อไปน้ี (๑) เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
กฎกระทรวง ข้อกําหนด หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติน้ี จะส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน” ประกอบกับคําส่ังพักใช้
ใบอนุญาตเป็นคําส่ังทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงก่อน
พักใช้ใบอนุญาตบัญญัติให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังต้องแจ้งสิทธิและหน้าทีใ่นกระบวนการพิจารณา
ทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจําเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) และพนักงานเจ้าหน้าผู้ออกคําส่ังที่
ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐาน
ของตน (มาตรา 30)  

 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
มาตราดังกล่าวข้างต้น  จังหวัด ............................ จึงขอแจ้งสิทธิให้ท่านทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้ง 
แสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ได้  โดยขอให้ท่านทําเป็นหนังสือแจ้งภายในระยะเวลา 
... (ไม่เกิน 15 วัน) ........ วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวทางราชการ
ถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา
ดังกล่าวข้างต้น  

 จึงเรียนมาเพือ่ทราบและพิจารณาดําเนินการ 

                                                 ขอแสดงความนับถือ                

                                                        ลงนาม ……………………………….......... 
                                                                   ( ................................ ) 
                                                        ผู้ว่าราชการจังหวัด ................... 
 
 
 
สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด .... 
โทร. .............. 
โทรสาร ............ 

(ให้จัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้รับอนุญาตทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้รับ
อนุญาตได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ) 
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ตัวอยา่ง หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีกรณีจะออกคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต  
ท้องที่กรุงเทพมหานคร 

 

 
 
ที่  ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  
 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
 กรุงเทพฯ 10900 

                                                                             2558 
เรื่อง  ขอให้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานเพิ่มเติม    

เรียน  ... (ผู้รบัอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ซึ่งถูกกล่าวโทษดําเนินคดี) ... 

 ด้วยกรมป่าไม้ ได้รับรายงานจากสํานักการอนุญาตว่า เมื่อวันที่ ..... เดือน ........... พ.ศ. .... 
คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย .............................. ได้เข้าทําการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต ........ (ระบุ
กิจการตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ..... 
ของ ......(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) .......ต้ัง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ....................... 
หมู่ที่ ........ แขวง .................. เขต .................. กรุงเทพมหานคร ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ ฉบับที่ ....... 
เล่มที่ .......... ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตส้ินอายุวันที่ ................. พบว่า ............................................ 
[ เหตุอันกระทําความผิด พยานเอกสาร(บัญชี / หนังสือกํากับ / ใบเบิกทาง / สป.15) วัตถุพยาน (ไม้ท่อน 
/ ไม้แปรรูป / ส่ิงประดิษฐ์ฯ)] …………………………………………………………………………………………………… จึงเปน็การ
กระทําความผิด ... [ (พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา .... ฐาน .................................  

.........................................................................................................ระวางโทษตามมาตรา ................ 
/ กระทําความผิดเงื่อนไขในการอนุญาต ฐาน ................................................................................. เป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ...... ระวางโทษตามมาตรา .................... 
/ กระทําความผิดฐาน ...................................... เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ........  
(พ.ศ. …….. ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ............................... ข้อ ........  
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ระวางโทษตามมาตรา .............................. 
/ กระทําความผิดฐาน .................................. เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด ฉบับที่ ..... 
(พ.ศ. ……. ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ................. ข้อ .....  
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ....... ระวางโทษตามมาตรา ...... )]   
คณะเจ้าหน้าที่จึงได้กล่าวโทษดําเนินคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สภ. .......................... ตามประจําวัน
ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ .......................... 

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

สน.
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 ด้วยเหตุที่ท่านถูกกล่าวโทษดําเนินคดีว่ากระทําความผิดดังกล่าวข้างต้น พระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 59 บัญญัติว่า “ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตที่ออก
ตามพระราชบัญญัติน้ีได้ดังต่อไปน้ี (๑) เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
กฎกระทรวง ข้อกําหนด หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติน้ี จะส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน” ประกอบกับคําส่ังพักใช้
ใบอนุญาตเป็นคําส่ังทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงก่อน
พักใช้ใบอนุญาตบัญญัติให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังต้องแจ้งสิทธิและหน้าทีใ่นกระบวนการพิจารณา
ทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจําเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) และพนักงานเจ้าหน้าผู้ออกคําส่ังที่
ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐาน
ของตน (มาตรา 30)  

 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
มาตราดงักล่าวข้างต้น  กรมป่าไม้ จึงขอแจ้งสิทธิให้ท่านทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐาน
แก้ข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ได้  โดยขอให้ท่านทําเป็นหนังสือแจ้งภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วนั) 
........ วัน นบัแต่ท่านได้รบัหนังสือฉบับน้ี หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวทางราชการถือว่าท่านไม่ประสงค์
จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตราดังกล่าวข้างต้น  

 จึงเรียนมาเพือ่ทราบและพิจารณาดําเนินการ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

                                                      ลงนาม ………………………………. 
                                                                ( ......................... ) 
                                                                  อธิบดีกรมป่าไม้ 
 
 
สํานักการอนญุาต 
โทร. 0 2579 4852 
โทรสาร 0 2579 6533 
http://www.forest.go.th 
 

(ให้จัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้รับอนุญาตทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้รับ
อนุญาตได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ) 
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ตัวอยา่ง  รูปแบบของ “คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต” 
 
(ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ข้อ 16)*1 

คําสั่ง ..........  (ชื่อส่วนราชการหรือตําแหน่งของผู้มีอํานาจที่ออกคําสั่ง)*1 
ที่ ..........(เลขที่ที่ออกคําสั่ง)  / ...... (เลขปีพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง)*1 

เรื่อง    ให้พักใช้ใบอนุญาต ............ (ประเภทใบอนุญาต) ราย ........ (ชื่อ สกุลผู้รับอนุญาต)*1 
--------- 

  
(ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ข้อ 16)  ขอ้ความ  เหตุที่ออกคําสั่ง  อํานาจที่ให้ออกคําสั่ง(ถ้าม)ี*1 
                                                                  ข้อความที่สั่ง  วันใช้บังคับ*1 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539*2 
ม.372 (จัดให้มีเหตุผล ...)  (1) ข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญ 
                                      (2) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
                                      (3) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 

                                     (พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ มาตรา 59  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ได้เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง 
ข้อกําหนด หรอืเง่ือนไขในการอนุญาต หรอืไม่ปฏบัิติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี ้จะ
สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน) *3 
ม.39*2 (กําหนดเงื่อนไขเท่าที่จําเป็น)    (1) การกําหนดให้สิทธิสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
 
ม.40*2 (คําสั่งที่อาจอุทธรณ์ได้) ให้ระบุกรณทีี่อาจอุทธรณ์ การยื่นคําอุทธรณ์ ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์ 

                                    (พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ มาตรา 62 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตตาม
ความในมาตรา 59 บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีได้ภายในกําหนดสามสิบ
วันนับแต่วันทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด) *3 
 
ม.36*2 (วันเดือนปีที่ทําคําสั่ง)                         สั่ง ณ วันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... *2 
 
(ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่ง) *2                 
(ชื่อและตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่ง) *2                          (  ............................................  ) *2 
                                                                        ตําแหน่ง .................................................. *2 
(ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ข้อ 16) *1 
 สั่ง ณ วันที่  ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดอืน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง*1 
                  ลงชื่อ  ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคําสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ ไว้ใต้ลายมือชื่อ*1 
                  ตําแหน่ง  ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกคําสั่ง*1 
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ตัวอยา่ง คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 

 
 
 

คําส่ังจังหวัด ...................   
ที่ ..........  / พ.ศ. ......  

เรื่อง  ให้พักใช้ใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) .......... ราย ........ (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) …………. 
--------- 

 ด้วยจังหวัด ................................. ได้รับรายงานจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัด .............. ว่า เมื่อวันที่ ....... เดือน .............. พ.ศ. ....... คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย 
.................... ได้เข้าทําการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต ........ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. 
(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ..... ของ .... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ....
ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ ........ ตําบล ............... อําเภอ ........ 
จังหวัด .................... ตามใบอนุญาตจังหวัด ............... ฉบับที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. 
ใบอนุญาตส้ินอายุวันที่ ................. พบว่า ............................................................................................ 
[ เหตุอันกระทําความผิด พยานเอกสาร(บัญชี / หนังสือกํากับ / ใบเบิกทาง / สป.15) วัตถุพยาน (ไม้ท่อน 
/ ไม้แปรรูป / ส่ิงประดิษฐ์ฯ)] …………………………………………………………………………………………………… จึงเปน็การ
กระทําความผิด ... [ (พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา .... ฐาน .................................  

.........................................................................................................ระวางโทษตามมาตรา ................ 
/ กระทําความผิดเงื่อนไขในการอนุญาต ฐาน ................................................................................. เป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ...... ระวางโทษตามมาตรา .................... 
/ กระทําความผิดฐาน ...................................... เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ........  
(พ.ศ. …….. ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ............................... ข้อ ........  
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ระวางโทษตามมาตรา .............................. 
/ กระทําความผิดฐาน .................................. เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด ฉบับที่ ..... 
(พ.ศ. ……. ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ................. ข้อ .....  
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ....... ระวางโทษตามมาตรา ...... )]   
คณะเจ้าหน้าที่จึงได้กล่าวโทษดําเนินคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สภ. .......................... ตามประจําวัน
ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ .......................... 
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 ด้วยเหตุถูกกล่าวโทษดําเนินคดีว่ากระทําความผิดดังกล่าวข้างต้น จังหวัด ........................ 
ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาตรา 27 และมาตรา 30 
โดยได้มีหนังสือ ลงวันที่ ............................ แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ 
... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ... ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพ่ิมเติม และ ............... 
(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ............... ได้มีหนังสือลงวันที่ ....................... ส่งเอกสารและช้ีแจงเพิ่มเติมแล้ว 
แต่ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้* และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
มาตรา 59 บัญญัติว่า “ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี
ได้ดังต่อไปนี้ (๑) เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง ข้อกําหนด 
หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงสั่งตามพระราชบัญญัติน้ี 
จะส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน” ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 มาตรา 59 จึงให้พักใช้ใบอนุญาต ............. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .............. 
ตามใบอนุญาตจังหวัด .................... ฉบับที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตส้ินอายุ
วันที่ ............... เป็นเวลา ........ วัน นับแต่วันรับทราบคําส่ังเป็นต้นไป  

 อนึ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท่านมีสิทธิ
อุทธรณ์คําส่ังฉบับน้ีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอย
พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในกําหนดสามสิบวัน
นับแต่วันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด โดยต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์  
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท 
 
                                                                ส่ัง ณ วนัที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... 
 
                 
                                                                       (  ............................................  ) 
                                                                               ผู้ว่าราชการจังหวดั 
 
 
 และ ฯลฯ ได้*   กรณีผู้ถูกสัง่พักใช้ใบอนญุาตไม่ได้มีหนังสือช้ีแจงหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม 
ให้ใช้ข้อความว่า และ ............... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ............... ไม่ได้มีหนังสือช้ีแจงหรือส่งเอกสาร
เพิ่มเติมแต่อย่างใด 
 
 
 

...............
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ตัวอยา่ง คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
ท้องที่กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

คําส่ังกรมป่าไม้   
ที่ ..........  / พ.ศ. ......  

เรื่อง  ให้พักใช้ใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) .......... ราย ........ (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) …………. 
--------- 

 ด้วยกรมป่าไม้ ได้รับรายงานจากสํานักการอนุญาตว่า เมื่อวันที่ ..... เดือน ........... พ.ศ. .... 
คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย .............................. ได้เข้าทําการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต ........ (ระบุ
กิจการตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ..... 
ของ ......(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ....... ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ...................... 
หมู่ที่ ........ แขวง .................. เขต .................. กรุงเทพมหานคร ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ ฉบับที่ ....... 
เล่มที่ .......... ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตส้ินอายุวันที่ ................. พบว่า ............................................ 
[ เหตุอันกระทําความผิด พยานเอกสาร(บัญชี / หนังสือกํากับ / ใบเบิกทาง / สป.15) วัตถุพยาน (ไม้ท่อน 
/ ไม้แปรรูป / ส่ิงประดิษฐ์ฯ)] …………………………………………………………………………………………………… จึงเปน็การ
กระทําความผิด ... [ (พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา .... ฐาน .................................  

.........................................................................................................ระวางโทษตามมาตรา ................ 
/ กระทําความผิดเงื่อนไขในการอนุญาต ฐาน ................................................................................. เป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ...... ระวางโทษตามมาตรา .................... 
/ กระทําความผิดฐาน ...................................... เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ........  
(พ.ศ. …….. ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ............................... ข้อ ........  
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ระวางโทษตามมาตรา .............................. 
/ กระทําความผิดฐาน .................................. เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด ฉบับที่ ..... 
(พ.ศ. ……. ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ................. ข้อ .....  
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ....... ระวางโทษตามมาตรา ......) ]   
คณะเจ้าหน้าที่จึงได้กล่าวโทษดําเนินคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สน. .......................... ตามประจําวัน
ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ .......................... 

 ด้วยเหตุถูกกล่าวโทษดําเนินคดีว่ากระทําความผิดดังกล่าวข้างต้น กรมป่าไม้ได้ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาตรา 27 และมาตรา 30 
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โดยได้มีหนังสือ ลงวันที่ ............................ แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ 
... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ... ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพ่ิมเติม และ ............... 
(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ............... ได้มีหนังสือลงวันที่ ....................... ส่งเอกสารและช้ีแจงเพิ่มเติมแล้ว 
แต่ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้* และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
มาตรา 59 บัญญัติว่า “ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี
ได้ดังต่อไปนี้ (๑) เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง ข้อกําหนด 
หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงสั่งตามพระราชบัญญัติน้ี 
จะส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน” ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 มาตรา 59 จึงให้พักใช้ใบอนุญาต ............. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .............. 
ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ ฉบับที่ ...... เล่มที่ ........... ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตส้ินอายุวันที่ ............... 
เป็นเวลา ........ วัน นับแต่วันรับทราบคําส่ังเป็นต้นไป  

 อนึ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท่านมีสิทธิ
อุทธรณ์คําส่ังฉบับน้ีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอย
พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในกําหนดสามสิบวัน
นับแต่วันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด โดยต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์  
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท 
 
                                                                ส่ัง ณ วนัที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... 
 
                                                                       (  ............................................  ) 
                                                                                  อธิบดีกรมป่าไม้ 
 
 
 
 และ ฯลฯ ได้*   กรณีผู้ถูกสัง่พักใช้ใบอนญุาตไม่ได้มีหนังสือช้ีแจงหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม 
ให้ใช้ข้อความว่า และ ............... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ............... ไม่ได้มีหนังสือช้ีแจงหรือส่งเอกสาร
เพิ่มเติมแต่อย่างใด 
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ตัวอยา่ง หนังสือแจ้งคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 

 
 
ที่  ..(ตัวย่อจงัหวัด)/ ... (เลขหนังสือ)..                            ศาลากลางจังหวัด .................................... 
                                                                          ถนน ............. (ตัวย่อจังหวัด/รหัสไปรษณีย์) 

                                                                วนัที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

เรื่อง  แจ้งคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต............ (ประเภทใบอนุญาต) ราย ........ (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต)  

เรียน  ... (ผู้รบัอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ซึ่งถูกกล่าวโทษดําเนินคดี) ... 

อ้างถึง  หนงัสือจังหวัด ................. ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ... (เลขหนังสือ).. ลงวนัที่ ............................... 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  สําเนาคําส่ังจังหวัด ... ที ่..........  / พ.ศ. ...... เรื่อง  ให้พกัใช้ใบอนุญาต ........................  
                    ............. (ประเภทใบอนญุาต) ราย ................... (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) ……………………… 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง  จังหวัด ........ ได้แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองให้ ... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ... ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม 
โดยขอให้ท่านทําเป็นหนังสือแจ้งภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วัน) ........ วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือ
ฉบับดังกล่าวข้างต้น  กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าทําการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต ........ (ระบุ
กิจการตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ..... 
ของ ....(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) .....ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ 
........ ตําบล ............... อําเภอ ........ จังหวัด .................... ตามใบอนุญาตจังหวัด ............... ฉบับที่ 
.......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตส้ินอายุวันที่ ................. พบว่ากระทําความผิด
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และ ............... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ............... ได้มี
หนังสือลงวันที่ ....................... ส่งเอกสารและช้ีแจงเพ่ิมเติมแล้ว แต่ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและ
พยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้ นั้น 

 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
จังหวัด ..... จึงให้พักใช้ใบอนุญาต ................................. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .......................... 
ตามใบอนุญาตจังหวัด .................... ฉบับที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตส้ินอายุ
วันที่ ................. เป็นเวลา ........ วัน นับแต่วันรับทราบคําส่ังเป็นต้นไป ตามคําส่ังจังหวัด ....................... 
ที่ ..........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... เรื่อง ให้พักใช้ใบอนุญาต ........ (ประเภท
ใบอนุญาต) ราย ........ (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) ....... รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
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 อนึ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท่านมีสิทธิ
อุทธรณ์คําส่ังฉบับน้ีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอย
พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในกําหนดสามสิบวัน
นับแต่วันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด โดยต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์  
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท รายละเอียดปรากฏตามคําส่ัง
ที่ส่งมาด้วยแล้ว 
 จังหวัด ......... ขอแจ้งให้ทราบว่า พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 60 
บัญญัติว่า เมื่อได้มีคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พักใช้ใบอนุญาตแล้ว ผู้รับอนุญาตหมดสิทธิตาม
ใบอนุญาตนั้น นับแต่วันทราบคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ จนกว่าจะครบกาํหนดเวลาการพกัใช้ใบอนญุาต 
หรือจนกว่ารัฐมนตรีจะได้สั่งให้เพิกถอนคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต 

 จึงเรียนมาเพื่อรับทราบคําส่ังและดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 
                                                              (  ...............................  ) 
                                                                  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด .... 
โทร. .............. 
โทรสาร ............ 
 หมายเหตุ  ข้อความในวรรคที่หน่ึงส่วนท้าย 
 กรณีผู้ถูกส่ังพักมีหนังสือโต้แย้งภายในระยะกําหนดเวลา ให้ใช้ข้อความ “และ ............... 
(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ............... ได้มีหนังสือลงวันที่ ....................... ส่งเอกสารและช้ีแจงเพิ่มเติมแล้ว 
แต่ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้” 

 กรณีผู้ถูกสั่งพักไม่ได้มีหนังสือโต้แย้ง ก็อาจใช้ข้อความว่า “และ ............... (ช่ือ-สกุลผู้รับ
อนุญาต) ............... ไม่ได้มีหนังสือส่งเอกสารและช้ีแจงเพิ่มเติมเพ่ือโต้แย้งตามข้อกล่าวหาแต่อย่างใด” 

 

(ให้จัดส่งหนังสือแจ้งคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ และถือว่าผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ) 

...............
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ตัวอยา่ง หนังสือแจ้งคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
ท้องที่กรุงเทพมหานคร 

 
 

ที่  ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  
 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
 กรุงเทพฯ 10900 

                                                                             2558 
เรื่อง  แจ้งคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต ..... (ประเภทใบอนญุาต) ...... ราย ........ (ช่ือ สกุลผู้รับอนญุาต) ….. 

เรียน  ... (ผู้รบัอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ซึ่งถูกกล่าวโทษดําเนินคดี) ... 

อ้างถึง  หนงัสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1024/............ ลงวันที่ ............................... 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  สําเนาคําส่ังกรมป่าไม้ ที ่........  / พ.ศ. ...... เรื่อง  ให้พักใช้ใบอนญุาต ........................  

                    ............. (ประเภทใบอนญุาต) ราย ................... (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) ……………………… 

 ตามหนงัสือทีอ้่างถึง  กรมป่าไม้ได้แจ้งสิทธิและหน้าทีใ่นกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
ให้ .... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ...... ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลกัฐานเพิม่เติม โดยขอให้
ท่านทําเป็นหนังสือแจ้งภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วัน) ... วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือฉบบัดังกล่าว
ข้างต้น  กรณพีนักงานเจ้าหน้าทีไ่ด้เข้าทาํการตรวจสอบสถานที่รบัอนุญาต ................ (ระบุกิจการตาม
ใบอนุญาต) ................... (กรณีเปน็โรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ................... 
ของ ..... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนญุาต) ...... ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุทีต่ั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ...................... 
หมู่ที ่........ แขวง .................. เขต .................. กรุงเทพมหานคร ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ ฉบบัที่ ....... 
เล่มที่ ........ ลงวันที ่............. ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ................. พบว่ากระทําความผิดพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 และ .......... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) .......... ได้มีหนังสือลงวันที่ ................... 
ส่งเอกสารและช้ีแจงเพิม่เติมแล้ว แต่ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้  นั้น 

 ดังนัน้ อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 
กรมป่าไม้ จึงให้พักใช้ใบอนญุาต ................................. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .......................... 
ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ ฉบับที่ .... เล่มที่ ........ ลงวันที่ ............... ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ .................. 
เป็นเวลา ........ วัน นบัแต่วนัรบัทราบคําส่ังเปน็ต้นไป ตามคําส่ังกรมป่าไม้ ที่ .........  / พ.ศ. ...... ลงวันที ่
.......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... เรื่อง ให้พักใช้ใบอนญุาต ........ (ประเภทใบอนญุาต) ....................... 
ราย ........ (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) ....... รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 

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

ทส	๑๖๐๒.๔/	..........	ลงวันที่	...............................



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔162

 อนึ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท่านมีสิทธิ
อุทธรณ์คําส่ังฉบับน้ีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอย
พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในกําหนดสามสิบวัน
นับแต่วันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด โดยต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์  
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท รายละเอียดปรากฏตามคําส่ัง
ที่ส่งมาด้วยแล้ว 
 กรมป่าไม้ ขอแจ้งให้ทราบว่า พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 60 บัญญัติ
ว่า เมื่อได้มีคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พักใช้ใบอนุญาตแล้ว ผู้รับอนุญาตหมดสิทธิตามใบอนุญาต
นั้น นับแต่วันทราบคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ จนกว่าจะครบกําหนดเวลาการพักใช้ใบอนุญาต หรือ
จนกว่ารัฐมนตรีจะได้สั่งให้เพิกถอนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

 จึงเรียนมาเพื่อรับทราบคําส่ังและดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 

  ขอแสดงความนบัถือ 

                                                     ลงนาม ……………………………….. 
                                                                ( .......................... ) 
                                                                   อธิบดีกรมป่าไม้ 
 
สํานักการอนญุาต 
โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 
โทรสาร 0 2579 6533 
http://www.forest.go.th 
 

 หมายเหตุ  ข้อความในวรรคที่หน่ึงส่วนท้าย 
 กรณีผู้ถูกส่ังพักมีหนังสือโต้แย้งภายในระยะกําหนดเวลา ให้ใช้ข้อความ “และ ............... 
(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ............... ได้มีหนังสือลงวันที่ ....................... ส่งเอกสารและช้ีแจงเพิ่มเติมแล้ว 
แต่ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้” 

 กรณีผู้ถูกสั่งพักไม่ได้มีหนังสือโต้แย้ง ก็อาจใช้ข้อความว่า “และ ............... (ช่ือ-สกุลผู้รับ
อนุญาต) ............... ไม่ได้มีหนังสือส่งเอกสารและช้ีแจงเพิ่มเติมเพ่ือโต้แย้งตามข้อกล่าวหาแต่อย่างใด” 

(ให้จัดส่งหนังสือแจ้งคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ และถือว่าผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ) 
 

ตัวอยา่ง บันทึกการปิดคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต  
(ตามพระราชบัญญตัิป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง) 

ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 
 

                                                          เขียนที่ เลขที่ .(ระบทีุต่ั้งตามใบอนญุาต). ถนน ...............  
                                                          หมูที่่ ........ ตําบล .................... อําเภอ ......................... 
                                                          จังหวัด ......................................................................... 

                                     วนัที ่......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

บันทึกฉบบันี้ทําข้ึนไว้เปน็หลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันน้ี เวลา ...................... น. เจ้าหน้าที่จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด .............. ได้เดินทางมายัง สถานที่รับอนุญาต ............ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. 
(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ..... ของ ....(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) .....
ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ ........ ตําบล ............... อําเภอ ........ 
จังหวัด .................... เพ่ือแจ้งให้ ....(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ..... รับทราบหนังสือแจ้งคําส่ังพักใช้
ใบอนุญาต ตามหนังสือศาลากลางจังหวัด ......................... ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ..... (เลขหนังสือ) ...... 
ลงวันที่ ..................... เรื่อง  แจ้งคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต ..... (ประเภทใบอนุญาต) ......... ราย ........ (ช่ือ 
สกุลผู้รับอนุญาต) และคําส่ังจังหวัด ................... ที่ ..........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  เดือน ............. 
พ.ศ. 25.....  เรื่อง ให้พักใช้ใบอนุญาต ............ (ประเภทใบอนุญาต) ราย ..... (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) … 
แต่ปรากฏว่า .............. (ระบุเหตุที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตรับทราบหนังสือแจ้ง
พร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้) …………………………………………………………………………………………………………... 

 ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงได้ปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ ....... 
(ระบุบริเวณที่ปิดหนังสือและคําส่ัง เช่น หน้าโรงงาน หน้าสํานักงาน ฯ เป็นต้น) ................ เมื่อวันที่  .....  
เดือน ............... พ.ศ. 25...  พร้อมถ่ายรูปการทําการปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตไว้เป็น
หลักฐานด้วยแล้ว ในการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้พบ ........ (ระบุช่ือ-สกุล ซ่ึงเป็นผู้อยู่ข้างเคียง
หรือเป็นพนักงาน รปภ.ของโรงงาน/สถานที่รับอนุญาต ฯ) ...... อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและเห็นเหตุการณ์
ดําเนินงานของเจ้าหน้าที่  จึงแจ้งจุดประสงค์ของการดําเนินการให้ทราบเพื่อเป็นพยานบุคคลด้วย 

 จึงบันทึกการปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ทั้งน้ี 
เป็นการดําเนินการตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง 

 

๐	๒๕๗๙	๔๘๕๒



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 163

ตัวอยา่ง บันทึกการปิดคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต  
(ตามพระราชบัญญตัิป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง) 

ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 
 

                                                          เขียนที่ เลขที่ .(ระบทีุต่ั้งตามใบอนญุาต). ถนน ...............  
                                                          หมูที่่ ........ ตําบล .................... อําเภอ ......................... 
                                                          จังหวัด ......................................................................... 

                                     วนัที ่......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

บันทึกฉบบันี้ทําข้ึนไว้เปน็หลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันน้ี เวลา ...................... น. เจ้าหน้าที่จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด .............. ได้เดินทางมายัง สถานที่รับอนุญาต ............ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. 
(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ..... ของ ....(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) .....
ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ ........ ตําบล ............... อําเภอ ........ 
จังหวัด .................... เพ่ือแจ้งให้ ....(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ..... รับทราบหนังสือแจ้งคําส่ังพักใช้
ใบอนุญาต ตามหนังสือศาลากลางจังหวัด ......................... ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ..... (เลขหนังสือ) ...... 
ลงวันที่ ..................... เรื่อง  แจ้งคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต ..... (ประเภทใบอนุญาต) ......... ราย ........ (ช่ือ 
สกุลผู้รับอนุญาต) และคําส่ังจังหวัด ................... ที่ ..........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  เดือน ............. 
พ.ศ. 25.....  เรื่อง ให้พักใช้ใบอนุญาต ............ (ประเภทใบอนุญาต) ราย ..... (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) … 
แต่ปรากฏว่า .............. (ระบุเหตุที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตรับทราบหนังสือแจ้ง
พร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้) …………………………………………………………………………………………………………... 

 ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงได้ปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ ....... 
(ระบุบริเวณที่ปิดหนังสือและคําส่ัง เช่น หน้าโรงงาน หน้าสํานักงาน ฯ เป็นต้น) ................ เมื่อวันที่  .....  
เดือน ............... พ.ศ. 25...  พร้อมถ่ายรูปการทําการปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตไว้เป็น
หลักฐานด้วยแล้ว ในการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้พบ ........ (ระบุช่ือ-สกุล ซ่ึงเป็นผู้อยู่ข้างเคียง
หรือเป็นพนักงาน รปภ.ของโรงงาน/สถานที่รับอนุญาต ฯ) ...... อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและเห็นเหตุการณ์
ดําเนินงานของเจ้าหน้าที่  จึงแจ้งจุดประสงค์ของการดําเนินการให้ทราบเพื่อเป็นพยานบุคคลด้วย 

 จึงบันทึกการปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ทั้งน้ี 
เป็นการดําเนินการตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง 

 

ตัวอย่ำง บันทึกกำรปิดค�ำสั่งพักใช้ใบอนุญำต 

(ตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 มำตรำ 61 ทวิ วรรคสอง)

ใบอนุญาต	ตามหนังสือจังหวัด	...................................



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
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                                                      ลงชื่อ                              เจ้าหน้าที่ ทสจ. จังหวัด ........ 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              เจ้าหน้าที่ ทสจ. จังหวัด ........ 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              พยาน 

                                                             (                             ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยา่ง บันทึกการปิดคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต  
(ตามพระราชบัญญตัิป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง) 

ท้องที่กรุงเทพมหานคร 
 

                                                          เขียนที่ เลขที่ .(ระบทีุต่ั้งตามใบอนญุาต). ถนน ...............  
                                                          หมูที่่ ........ แขวง .................... เขต ......................... 
                                                          กรงุเทพมหานคร 

                                     วนัที ่......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

บันทึกฉบบันี้ทําข้ึนไว้เปน็หลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันนี้ เวลา ...................... น. เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สํานักการอนุญาต 
กรมป่าไม้ ได้เดินทางมายัง สถานที่รับอนุญาต ................ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ........................ 
(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ..... ของ ....(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) .....
ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ ........ แขวง ............... เขต ............ 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือแจ้งให้ ....(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ..... รับทราบหนังสือแจ้งคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต 
ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.4/ ... (เลขหนังสือ) ... ลงวันที่ ..................... เรื่อง  แจ้งคําส่ังพักใช้
ใบอนุญาต ........ (ประเภทใบอนุญาต) ............ ราย ......... (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) ............... และคําส่ัง
กรมป่าไม้ ที่ .......... / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  เดือน ................ พ.ศ. 25.....  เรื่อง ให้พักใช้ใบอนุญาต 
............ (ประเภทใบอนุญาต) ราย ....... (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) …..… แต่ปรากฏว่า .............. (ระบุเหตุที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตรับทราบหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้) 
…………………………………………………………….. 

 ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงได้ปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ ....... 
(ระบุบริเวณที่ปิดหนังสือและคําส่ัง เช่น หน้าโรงงาน หน้าสํานักงาน ฯ เป็นต้น) ................ เมื่อวันที่  .....  
เดือน ............... พ.ศ. 25...  พร้อมถ่ายรูปการทําการปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตไว้เป็น
หลักฐานด้วยแล้ว ในการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้พบ ........ (ระบุช่ือ-สกุล ซ่ึงเป็นผู้อยู่ข้างเคียง
หรือเป็นพนักงาน รปภ.ของโรงงาน/สถานที่รับอนุญาต ฯ) ...... อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและเห็นเหตุการณ์
ดําเนินงานของเจ้าหน้าที่  จึงแจ้งจุดประสงค์ของการดําเนินการให้ทราบเพื่อเป็นพยานบุคคลด้วย 

 จึงบันทึกการปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ทั้งน้ี 
เป็นการดําเนินการตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง 

 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 165

ตัวอยา่ง บันทึกการปิดคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต  
(ตามพระราชบัญญตัิป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง) 

ท้องที่กรุงเทพมหานคร 
 

                                                          เขียนที่ เลขที่ .(ระบทีุต่ั้งตามใบอนญุาต). ถนน ...............  
                                                          หมูที่่ ........ แขวง .................... เขต ......................... 
                                                          กรงุเทพมหานคร 

                                     วนัที ่......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

บันทึกฉบบันี้ทําข้ึนไว้เปน็หลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันนี้ เวลา ...................... น. เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สํานักการอนุญาต 
กรมป่าไม้ ได้เดินทางมายัง สถานที่รับอนุญาต ................ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ........................ 
(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ..... ของ ....(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) .....
ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ ........ แขวง ............... เขต ............ 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือแจ้งให้ ....(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ..... รับทราบหนังสือแจ้งคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต 
ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.4/ ... (เลขหนังสือ) ... ลงวันที่ ..................... เรื่อง  แจ้งคําส่ังพักใช้
ใบอนุญาต ........ (ประเภทใบอนุญาต) ............ ราย ......... (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) ............... และคําส่ัง
กรมป่าไม้ ที่ .......... / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  เดือน ................ พ.ศ. 25.....  เรื่อง ให้พักใช้ใบอนุญาต 
............ (ประเภทใบอนุญาต) ราย ....... (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) …..… แต่ปรากฏว่า .............. (ระบุเหตุที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตรับทราบหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้) 
…………………………………………………………….. 

 ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงได้ปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ ....... 
(ระบุบริเวณที่ปิดหนังสือและคําส่ัง เช่น หน้าโรงงาน หน้าสํานักงาน ฯ เป็นต้น) ................ เมื่อวันที่  .....  
เดือน ............... พ.ศ. 25...  พร้อมถ่ายรูปการทําการปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตไว้เป็น
หลักฐานด้วยแล้ว ในการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้พบ ........ (ระบุช่ือ-สกุล ซ่ึงเป็นผู้อยู่ข้างเคียง
หรือเป็นพนักงาน รปภ.ของโรงงาน/สถานที่รับอนุญาต ฯ) ...... อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและเห็นเหตุการณ์
ดําเนินงานของเจ้าหน้าที่  จึงแจ้งจุดประสงค์ของการดําเนินการให้ทราบเพื่อเป็นพยานบุคคลด้วย 

 จึงบันทึกการปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ทั้งน้ี 
เป็นการดําเนินการตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง 

 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
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                                            ลงชื่อ                              เจ้าหน้าที่ส่วนอนญุาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                   (                           ) สํานักการอนุญาต  กรมป่าไม้   

                                            ลงชื่อ                              เจ้าหน้าที่ส่วนอนญุาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                   (                           ) สํานักการอนุญาต  กรมป่าไม้   

                                            ลงชื่อ                              เจ้าหน้าที่ส่วนอนญุาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                   (                           ) สํานักการอนุญาต  กรมป่าไม้   

                                            ลงชื่อ                              พยาน 

                                                   (                             ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 167

ตัวอยา่ง บันทึกการปิดคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต  
(ตามพระราชบัญญตัิวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70) 

ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 
 

                                                          เขียนที่ เลขที่ .(ระบทีุต่ั้งตามใบอนญุาต). ถนน ...............  
                                                          หมูที่่ ........ ตําบล .................... อําเภอ ......................... 
                                                          จังหวัด ......................................................................... 

                                     วนัที ่......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

บันทึกฉบบันี้ทําข้ึนไว้เปน็หลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันน้ี เวลา ...................... น. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัด .............. , เจ้าพนกังานตํารวจ สภอ. ……………………………… 
และปลัดอําเภอ …….…… หรือ …………………. *1 ได้เดินทางมายงั สถานทีร่ับอนุญาต ............ (ระบุกิจการ
ตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเปน็โรงงานให้ระบุวัตถปุระสงค์/วตัถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) …...... ของ 
……….……. (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) …………..... ตั้ง ณ เลขที ่…. (ระบทีุ่ตั้งตาม
ใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ ........ ตําบล ............... อําเภอ ……............. จังหวัด .................... 
เพื่อแจ้งให้ …….... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ........ รับทราบหนังสือแจ้งคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต ตามหนงัสือ
ศาลากลางจังหวัด ........................ ท่ี .... (ตัวย่อจังหวัด)/ ..... (เลขหนังสือ) ...... ลงวันที่ ..................... 
เรื่อง  แจ้งคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต …….... (ประเภทใบอนุญาต) …......... ราย ........ (ช่ือ-สกุลผู้รบัอนุญาต
ซ่ึงถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) ………… และคําส่ังจังหวัด ................... ท่ี ..........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  
เดือน ............. พ.ศ. 25.....  เรื่อง ให้พักใช้ใบอนุญาต .. (ประเภทใบอนุญาต) ……. ราย ..... (ช่ือ-สกุล
ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) … แต่ปรากฏว่า .............. (ระบุเหตุทีพ่นกังานเจ้าหน้าทีไ่ม่อาจ
ให้ผูถู้กสัง่พกัใช้ใบอนญุาตรบัทราบหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้) ………………………………..….... 

 ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงได้ปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ ....... 
[ระบุบริเวณท่ีปิดหนังสือและคําส่ัง เช่น หน้าสถานที่รับอนุญาต ............ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) 
................. หน้าสํานักงาน ฯ เป็นต้น ]  ................ เมื่อวันที่  .....  เดือน ............... พ.ศ. 25... ต่อหน้า
เจ้าพนักงานตํารวจ สภอ. ……………………………… และปลัดอําเภอ …….…… หรือ …………………. *1 ซ่ึงได้
มาร่วมดําเนินการในครั้งนี้ด้วย 

 จึงบันทึกการปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ทั้งน้ี              
เป็นการดําเนินการตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70  

จังหวัด	....................................



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
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                                                      ลงชื่อ                              เจ้าหน้าที่ ทสจ. จังหวัด ........ 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              เจ้าหน้าที่ ทสจ. จังหวัด ........ 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              เจ้าพนกังานตํารวจ สภอ ....... 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              ปลัดอําเภอ …….…… 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              กํานนัตําบล ........ 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              พยาน 

                                                             (                             ) 

 

หมายเหต ุ *1  เป็นเจ้าพนกังานตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70 กําหนดไว้ คือ 
 (1) เจ้าพนกังานตํารวจ 
 (2) ข้าราชการส่วนกลาง 
 (3) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าทีร่บัผิดชอบในเขตพ้ืนที่ ได้แก่ 
 (ก) กํานนั 
 (ข) แพทย์ประจําตําบล 
 (ค) สารวัตรกาํนัน 
 (ง) ผู้ใหญ่บ้าน 
 (จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิน่ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 
 (ช) ข้าราชการประจําอําเภอหรือจังหวัด 

 

 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
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ตัวอยา่ง บันทึกการปิดคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต  
(ตามพระราชบัญญตัิวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70) 

ท้องที่กรุงเทพมหานคร 
 

                                                          เขียนที่ เลขที่ .(ระบทีุต่ั้งตามใบอนญุาต). ถนน ...............  
                                                          หมูที่่ ........ แขวง .................... เขต ......................... 
                                                          กรงุเทพมหานคร 

                                     วนัที ่......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

บันทึกฉบบันี้ทําข้ึนไว้เปน็หลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันนี้ เวลา ...................... น. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาต
อุตสาหกรรมไม้ สํานักการอนุญาต กรมป่าไม้ , เจ้าพนักงานตํารวจ สน. ……………………… และ …….…… 
หรือ …………. *1 ได้เดินทางมายัง สถานที่รับอนุญาต ................ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ............... 
(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) …..... ของ .... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาตซึง่
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต) .....ต้ัง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ..................... หมู่ที่ ........ 
แขวง .................. เขต ..................... กรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งให้ ….... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่ง
พักใช้ใบอนุญาต) ………………………….... รับทราบหนังสือแจ้งคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต ตามหนังสือกรมป่าไม้ 
ที่ ทส 1602.4/ …... (เลขหนังสือ) .ใ.. ลงวันที่ ..................... เรื่อง  แจ้งคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต ……........ 
(ประเภทใบอนุญาต) ........... ราย ...... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต) ........ และคําส่ัง
กรมป่าไม้ ที่ .......... / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  เดือน ................ พ.ศ. 25.....  เรื่อง ให้พักใช้ใบอนุญาต 
................ (ประเภทใบอนุญาต) ราย …......... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต) ………...… 
แต่ปรากฏว่า .............. (ระบุเหตุที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตรับทราบหนังสือ
แจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้) …………………………………………………………….. 

 ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงได้ปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ ....... 
[ระบุบริเวณท่ีปิดหนังสือและคําส่ัง เช่น หน้าสถานที่รับอนุญาต ............ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) 
................. หน้าสํานักงาน ฯ เป็นต้น ]  ................ เมื่อวันที่  .....  เดือน ............... พ.ศ. 25... ต่อหน้า
เจ้าพนักงานตํารวจ สน. …………………………… และ …….…… หรือ …………………. *1 ซ่ึงได้มาร่วมดําเนินการ
ในครั้งนี้ด้วย 

 จึงบันทึกการปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ทั้งน้ี              
เป็นการดําเนินการตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70 
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                                            ลงชื่อ                              เจ้าหน้าที่ส่วนอนญุาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                   (                           ) สํานักการอนุญาต  กรมป่าไม้   

                                            ลงชื่อ                              เจ้าหน้าที่ส่วนอนญุาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                   (                           ) สํานักการอนุญาต  กรมป่าไม้   

                                            ลงชื่อ                              เจ้าพนักงานตํารวจ สน ....... 

                                                   (                             )    

                                            ลงชื่อ                              เจ้าพนักงานปกครองเขต …….…… 

                                                   (                             )    

                                            ลงชื่อ                              กํานันแขวง ........ 

                                                   (                             )    

                                            ลงชื่อ                              พยาน 

                                                   (                             ) 

 

หมายเหต ุ *1  เป็นเจ้าพนกังานตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70 กําหนดไว้ คือ 
 (1) เจ้าพนกังานตํารวจ 
 (2) ข้าราชการส่วนกลาง 
 (3) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าทีร่บัผิดชอบในเขตพ้ืนที่ ได้แก่ 
 (ก) กํานนั 
 (ข) แพทย์ประจําตําบล 
 (ค) สารวัตรกาํนัน 
 (ง) ผู้ใหญ่บ้าน 
 (จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิน่ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 
 (ช) ข้าราชการประจําอําเภอหรือจังหวัด 
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ตัวอยา่ง หนังสือจังหวดัแจ้งความเห็นกรณีเพิกถอนใบอนุญาตใหก้รมป่าไม้ทราบ 
 
 
 
ที่  ..(ตัวย่อจงัหวัด)/ ... (เลขหนังสือ)..                            ศาลากลางจังหวัด .................................... 
                                                                          ถนน ............. (ตัวย่อจังหวัด/รหัสไปรษณีย์) 

                                                                วนัที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

เรื่อง  ให้พักใช้ใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ........ (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) ................ 

เรียน  อธิบดีกรมป่าไม ้

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  สําเนาคําส่ังจังหวัด ... ที ่..........  / พ.ศ. ...... เรื่อง  ให้พกัใช้ใบอนุญาต ........................  
                    ............. (ประเภทใบอนญุาต) ราย ................... (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) ……………………… 
                    และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  จํานวน  ....  แผ่น 

 ด้วยจังหวัด ...................................... ได้รับรายงานจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัด .............. ว่า เมื่อวันที่ ....... เดือน .............. พ.ศ. ....... คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย 
.................... ได้เข้าทําการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต ........ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. 
(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ..... ของ ....(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) .....
ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ ........ ตําบล ............... อําเภอ ........ 
จังหวัด .................... ตามใบอนุญาตจังหวัด ............... ฉบับที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. 
ใบอนุญาตส้ินอายุวันที่ ................. พบว่า ............................................................................................  
[ เหตุอันกระทําความผิด พยานเอกสาร(บัญชี / หนังสือกํากับ / ใบเบิกทาง / สป.15) วัตถุพยาน (ไม้ท่อน 
/ ไม้แปรรูป / สิ่งประดิษฐ์ฯ)] …………………………………………………………………………………………………… จึงเปน็การ
กระทําความผิด ... [ (พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา .... ฐาน .................................  
.........................................................................................................ระวางโทษตามมาตรา ................ 
/ กระทําความผิดเงื่อนไขในการอนุญาต ฐาน ................................................................................. เป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ...... ระวางโทษตามมาตรา .................... 
/ กระทําความผิดฐาน ...................................... เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ........  
(พ.ศ. …….. ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ............................... ข้อ ........  
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ระวางโทษตามมาตรา .............................. 
/ กระทําความผิดฐาน .................................. เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด ฉบับที่ ..... 
(พ.ศ. ……. ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ................. ข้อ .....  
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ....... ระวางโทษตามมาตรา ...... )]   
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คณะเจ้าหน้าที่จึงได้กล่าวโทษดําเนินคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สภ. .......................... ตามประจําวัน
ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ .......................... 

 จังหวัด ........ ได้แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ... (ช่ือ-สกุล
ผู้รับอนุญาต) ... ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ตามหนังสือจังหวัด ..... 
ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ... (เลขหนังสือ) .. ลงวนที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ....... เรื่อง  ขอให้โต้แย้ง
และแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม  ต่อมา ............. (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ............. ได้มีหนังสือลงวันที่ 
......... ส่งเอกสารและชี้แจงเพิ่มเติมให้จังหวัด ..... ทราบแล้ว แต่ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐาน
ไม่อาจรับฟังได้*1 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 จังหวัด ..... จึงได้มีคําส่ังให้พักใช้ใบอนุญาต ................. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ............... 
ตามใบอนุญาตจังหวัด .................... ฉบับที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตส้ินอายุ
วันที่ ................. เป็นเวลา ........ วัน นับแต่วันรับทราบคําส่ังเป็นต้นไป ตามคําส่ังจังหวัด ....................... 
ที่ ..........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... เรื่อง ให้พักใช้ใบอนุญาต ........ (ประเภท
ใบอนุญาต) ราย ..... (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) ...... รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และจังหวัด ..... 
ได้แจ้งคําส่ังให้ผู้รับอนุญาตทราบ ตามมาตรา 61 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
พร้อมส่ังคณะเจ้าหน้าที่ออกไปดําเนินการตามข้อ 41.3 ของระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการ
แปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 หมวดท่ี 13 การพักใช้ใบอนุญาต
และการเพิกถอนใบอนุญาต แล้ว 

 อนึ่ง จากการกระทําความผิดของผู้รับอนุญาตรายนี้ จังหวัดมีความเห็นว่า ยังไม่สมควรสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาต เพราะ ..................... (ยกเหตุผลสนับสนุนความเห็น เช่น กระทําผิดโดยขาดเจตนา, 
ฐานความผิดมีโทษสถานเบา, ด้านคุณธรรมและการครองชีพ เป็นต้น) ................. เห็นควรรอฟังผลการ
ดําเนินคดีก่อน เมื่อผลการดําเนินคดีถึงที่สุดเป็นประการใดแล้วจึงพิจารณาดําเนินการเพิกถอนใบอนุญาต
ต่อไป*2 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและพิจารณาดําเนินการ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 
                                                              (  ...............................  ) 
                                                                  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด .... 
โทร. .............. 

...............
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โทรสาร ............ 
สําเนาส่ง  ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ ... (....) 
 
 หมายเหตุ  ข้อความในย่อหน้าที่สอง *1 
 กรณีผู้ถูกสั่งพักมีหนังสือโต้แย้งภายในระยะกําหนดเวลา ให้ใช้ข้อความ “ต่อมา ............... 
(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ............... ได้มีหนังสือลงวันที่ ....................... ส่งเอกสารและช้ีแจงเพิ่มเติมแล้ว 
แต่ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้” 

 กรณีผู้ถูกสั่งพักไม่ได้มีหนังสือโต้แย้ง ก็อาจใช้ข้อความว่า “ต่อมา............... (ช่ือ-สกุลผู้รับ
อนุญาต) ............... ไม่ได้มีหนังสือส่งเอกสารและช้ีแจงเพิ่มเติมเพ่ือโต้แย้งตามข้อกล่าวหาแต่อย่างใด” 

 *2  กรณีจังหวัดเห็นว่า ยังไม่สมควรส่ังเพิกถอนใบอนญุาต ให้ใช้ข้อความนี้ 

      กรณีจังหวัดเห็นว่า สมควรส่ังเพิกถอนใบอนุญาต อาจใช้ข้อความ “เป็นการกระทําผิด
โดย................... (ยกเหตุผลสนับสนุนความเห็น เช่น กระทําผิดโดยเจตนา, ฐานความผิดมีระวางโทษสูง
, มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายรัฐบาลและนโยบายกรมป่าไม้ต้องการควบคุมหรือลดจํานวนโรงงาน 
เป็นต้น) .......... ดังนั้น จังหวัดมีความเห็นว่าสมควรส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ของผู้รับอนุญาตรายนี้ต่อไป”       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โทรสาร ............ 
สําเนาส่ง  ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ ... (....) 
 
 หมายเหตุ  ข้อความในย่อหน้าที่สอง *1 
 กรณีผู้ถูกสั่งพักมีหนังสือโต้แย้งภายในระยะกําหนดเวลา ให้ใช้ข้อความ “ต่อมา ............... 
(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ............... ได้มีหนังสือลงวันที่ ....................... ส่งเอกสารและช้ีแจงเพิ่มเติมแล้ว 
แต่ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้” 

 กรณีผู้ถูกสั่งพักไม่ได้มีหนังสือโต้แย้ง ก็อาจใช้ข้อความว่า “ต่อมา............... (ช่ือ-สกุลผู้รับ
อนุญาต) ............... ไม่ได้มีหนังสือส่งเอกสารและช้ีแจงเพิ่มเติมเพ่ือโต้แย้งตามข้อกล่าวหาแต่อย่างใด” 

 *2  กรณีจังหวัดเห็นว่า ยังไม่สมควรส่ังเพิกถอนใบอนญุาต ให้ใช้ข้อความนี้ 

      กรณีจังหวัดเห็นว่า สมควรส่ังเพิกถอนใบอนุญาต อาจใช้ข้อความ “เป็นการกระทําผิด
โดย................... (ยกเหตุผลสนับสนุนความเห็น เช่น กระทําผิดโดยเจตนา, ฐานความผิดมีระวางโทษสูง
, มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายรัฐบาลและนโยบายกรมป่าไม้ต้องการควบคุมหรือลดจํานวนโรงงาน 
เป็นต้น) .......... ดังนั้น จังหวัดมีความเห็นว่าสมควรส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ของผู้รับอนุญาตรายนี้ต่อไป”       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โทรสาร ............ 
สําเนาส่ง  ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ ... (....) 
 
 หมายเหตุ  ข้อความในย่อหน้าที่สอง *1 
 กรณีผู้ถูกสั่งพักมีหนังสือโต้แย้งภายในระยะกําหนดเวลา ให้ใช้ข้อความ “ต่อมา ............... 
(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ............... ได้มีหนังสือลงวันที่ ....................... ส่งเอกสารและช้ีแจงเพิ่มเติมแล้ว 
แต่ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้” 

 กรณีผู้ถูกสั่งพักไม่ได้มีหนังสือโต้แย้ง ก็อาจใช้ข้อความว่า “ต่อมา............... (ช่ือ-สกุลผู้รับ
อนุญาต) ............... ไม่ได้มีหนังสือส่งเอกสารและช้ีแจงเพิ่มเติมเพ่ือโต้แย้งตามข้อกล่าวหาแต่อย่างใด” 

 *2  กรณีจังหวัดเห็นว่า ยังไม่สมควรส่ังเพิกถอนใบอนญุาต ให้ใช้ข้อความนี้ 

      กรณีจังหวัดเห็นว่า สมควรส่ังเพิกถอนใบอนุญาต อาจใช้ข้อความ “เป็นการกระทําผิด
โดย................... (ยกเหตุผลสนับสนุนความเห็น เช่น กระทําผิดโดยเจตนา, ฐานความผิดมีระวางโทษสูง
, มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายรัฐบาลและนโยบายกรมป่าไม้ต้องการควบคุมหรือลดจํานวนโรงงาน 
เป็นต้น) .......... ดังนั้น จังหวัดมีความเห็นว่าสมควรส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ของผู้รับอนุญาตรายนี้ต่อไป”       
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ตัวอยา่ง หนังสือจังหวดัแจ้งความเห็น 
กรณีเพิกถอนใบอนุญาตให้สาํนักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ทราบ 

 
 
 
ที่  ..(ตัวย่อจงัหวัด)/ ... (เลขหนังสือ)..                            ศาลากลางจังหวัด .................................... 
                                                                          ถนน ............. (ตัวย่อจังหวัด/รหัสไปรษณีย์) 

                                                                วนัที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

เรื่อง  ให้พักใช้ใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ........ (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) ................ 

เรียน  ผู้อํานวยการสํานักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ ... (....) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  1. สําเนาหนังสือจงัหวดั ........... ที่  ..(ตัวย่อจังหวดั)/ ... (เลขหนังสือ).. ลงวันที่ ............ 
                    เรื่อง ....................................................        
                    2. สําเนาคาํส่ังจังหวัด ... ที่ ..........  / พ.ศ. ...... เรื่อง  ให้พักใช้ใบอนุญาต ...................  
                    ............. (ประเภทใบอนญุาต) ราย ................... (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) ……………………… 
                    และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  จํานวน  ....  แผ่น 

 จังหวัด ......................... ขอส่งสําเนาหนังสือ ที่ ..... (ตัวย่อจังหวัด)/ ..... (เลขหนังสือ) ....... 
ลงวันที่ ....................  เรื่อง ...............................................  พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จํานวน .... แผ่น 
มาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง      

  ขอแสดงความนบัถือ 

 
                                                              (  ...............................  ) 
                                                                  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
 
 
สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด .... 
โทร. .............. 
โทรสาร ............ 

...............
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ตัวอยา่ง หนังสือสํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ 
รายงานความเห็นกรณีเพิกถอนใบอนุญาตให้กรมป่าไม้ทราบ 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ... ( .... ) ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โทร .......  
ที่  ทส             /      วันที่              

เร่ือง  ให้พกัใช้ใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ........ (ช่ือ สกุลผู้รับอนญุาต) .............. 

เรียน  อธิบดีกรมป่าไม ้

 ด้วยสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ..... (...........) ได้รับหนังสือจังหวัด ............................. 
ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ... (เลขหนังสือ).. ลงวันที่ ....................  เรื่อง .......................................................  
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้ทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีคณะเจ้าหน้าที่ได้
เข้าทําการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต .......................... (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ........................ 
(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ..... ของ ....(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) .....
ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ .... ตําบล ............... อําเภอ ............ 
จังหวัด .................... ตามใบอนุญาตจังหวัด ............... ฉบับที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. 
ใบอนุญาตส้ินอายุวันที่ ................. พบว่ากระทําผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จึงได้มี
คําส่ังให้พักใช้ใบอนุญาต เป็นเวลา ........ วัน 

 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ..... (...........) ขอเรียนว่า ได้สั่งเจ้าหน้าที่ออกไปดําเนินการ
แล้ว รายละเอียดปรากฏตามบันทึกการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ...................... แนบมาพร้อมน้ี 
สํานักฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า .. ยังไม่สมควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เพราะ ..................... (ยกเหตุผล
สนับสนุนความเห็น เช่น กระทําผิดโดยขาดเจตนา, ฐานความผิดมีโทษสถานเบา, ด้านคุณธรรมและ
การครองชีพ เป็นต้น) ................. เห็นควรรอฟังผลการดําเนินคดีก่อน เมื่อผลการดําเนินคดีถึงที่สุดเป็น
ประการใดแล้วจึงพิจารณาดําเนินการเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป*1 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและพิจารณา 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                              (  ...............................  ) 
                                                  ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ... (....) 
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 *1  กรณีสํานักฯ เหน็ว่า ยังไม่สมควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ใช้ข้อความนี้ 

      กรณีสํานักฯ เห็นว่า สมควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาต อาจใช้ข้อความ “เป็นการกระทาํผิด
โดย.................. (ยกเหตุผลสนับสนุนความเห็น เช่น กระทําผิดโดยเจตนา, ฐานความผิดมีระวางโทษสูง, 
มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายรัฐบาลและนโยบายกรมป่าไม้ต้องการควบคุมหรือลดจํานวนโรงงาน 
เป็นต้น) .......... ดังนั้น สํานักฯ มีความเห็นว่าสมควรส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ของผู้รับอนุญาตรายนี้ต่อไป”       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 *1  กรณีสํานักฯ เหน็ว่า ยังไม่สมควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ใช้ข้อความนี้ 

      กรณีสํานักฯ เห็นว่า สมควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาต อาจใช้ข้อความ “เป็นการกระทาํผิด
โดย.................. (ยกเหตุผลสนับสนุนความเห็น เช่น กระทําผิดโดยเจตนา, ฐานความผิดมีระวางโทษสูง, 
มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายรัฐบาลและนโยบายกรมป่าไม้ต้องการควบคุมหรือลดจํานวนโรงงาน 
เป็นต้น) .......... ดังนั้น สํานักฯ มีความเห็นว่าสมควรส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ของผู้รับอนุญาตรายนี้ต่อไป”       
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ตัวอยา่ง หนังสือจังหวดัแจ้งกรมป่าไม้กรณีไม่สั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 

 
 

 
ที่  ..(ตัวย่อจงัหวัด)/ ... (เลขหนังสือ)..                            ศาลากลางจังหวัด .................................... 
                                                                          ถนน ............. (ตัวย่อจังหวัด/รหัสไปรษณีย์) 

                                                                วนัที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

เรื่อง  ไม่ส่ังพกัใช้ใบอนุญาต ...... (ประเภทใบอนุญาต) ...... ราย ....... (ช่ือ สกุลผู้รับอนญุาต) ............... 

เรียน  อธิบดีกรมป่าไม ้

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  บนัทึกการตรวจสอบ .... (ประเภทใบอนุญาต) .... ราย ...... (ช่ือ สกุลผู้รับอนญุาต) …… 
                    และเอกสารที่เกีย่วข้อง  จํานวน  ....  แผ่น 

 ด้วยจังหวัด ...................................... ได้รับรายงานจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัด .............. ว่า เมื่อวันที่ ....... เดือน .............. พ.ศ. ....... คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย 
.................... ได้เข้าทําการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต ........ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. 
(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ..... ของ ....(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) .....
ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ ........ ตําบล ............... อําเภอ ........ 
จังหวัด .................... ตามใบอนุญาตจังหวัด ............... ฉบับที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. 
ใบอนุญาตส้ินอายุวันที่ ................. พบว่า .......................................................................................  
[ เหตุอันกระทําความผิด พยานเอกสาร(บัญชี / หนังสือกํากับ / ใบเบิกทาง / สป.15) วัตถุพยาน (ไม้ท่อน 
/ ไม้แปรรูป / ส่ิงประดิษฐ์ฯ)] …………………………………………………………………………………………………… จึงเปน็การ
กระทําความผิด ... [ (พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา .... ฐาน .................................  

.........................................................................................................ระวางโทษตามมาตรา ................ 
/ กระทําความผิดเงื่อนไขในการอนุญาต ฐาน ................................................................................. เป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ...... ระวางโทษตามมาตรา .................... 
/ กระทําความผิดฐาน ...................................... เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ........  
(พ.ศ. …….. ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ............................... ข้อ ........  
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ระวางโทษตามมาตรา .............................. 
/ กระทําความผิดฐาน .................................. เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด ฉบับที่ ..... 
(พ.ศ. ……. ) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วย ................. ข้อ .....  
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ....... ระวางโทษตามมาตรา ......) ]   
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คณะเจ้าหน้าที่จึงได้กล่าวโทษดําเนินคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สน. .......................... ตามประจําวัน
ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ .......................... 

 จังหวัด ........ ได้แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ... (ช่ือ-สกุล
ผู้รับอนุญาต) ... ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ตามหนังสือจังหวัด ..... 
ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ... (เลขหนังสือ) .. ลงวนที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ....... เรื่อง  ขอให้โต้แย้ง
และแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม  ต่อมา ............. (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ............. ได้มีหนังสือลงวันที่ 
......... ส่งเอกสารและช้ีแจงเพิ่มเติมให้จังหวัดทราบและพิจารณาแล้วปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและ
พยานหลักฐานสามารถรับฟังได้   

 ดังนั้น จากการกระทําความผิดของผู้รับอนุญาตรายน้ี จังหวัดได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 
ยังไม่สมควรส่ังพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต เพราะ ..................... (ยกเหตุผลสนับสนุนความเห็น เช่น 
กระทําผิดโดยขาดเจตนา, ฐานความผิดมีโทษสถานเบา, ด้านคุณธรรมและการครองชีพ เป็นต้น) 
...................... จึงเห็นควรรอฟังผลการดําเนินคดีก่อน เมื่อผลการดําเนินคดีถึงที่สุดเป็นประการใดแล้ว
จึงจะพิจารณาดําเนินการสั่งพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป 

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและพิจารณาดําเนินการ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 
                                                              (  ...............................  ) 
                                                                  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
 
 
 
 
สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด .... 
โทร. .............. 
โทรสาร ............ 

 
 
 

...............
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ตัวอยา่ง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งจงัหวัด กรณี รมว.ทส. ให้พักใช้ใบอนุญาต  
 
 
 
ที่  ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  
 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
 กรุงเทพฯ 10900 

                                                                             25.... 
เรื่อง  ขอให้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานเพิ่มเติม    

เรียน  ผู้ว่าราชการจงัหวัด ................... 

อ้างถึง  หนงัสือจังหวัด  ......... ที่ ............................. ลงวันที ่.............................  

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.4/            ลงวนัที่  ……………………… 
                    เรื่องขอให้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานเพิ่มเติม  จํานวน  ....  แผ่น 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบว่า คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ........... 
ได้เข้าทําการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต ............. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเป็น
โรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ....... ของ .........(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) .............
ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ ........ ตําบล ............... อําเภอ ........ 
จังหวัด .................... ตามใบอนุญาตจังหวัด ............... ฉบับที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. 
ใบอนุญาตส้ินอายุวันที่ ................. พบว่า กระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา 
........... ฐาน ..................................... คณะเจ้าหน้าที่จึงได้กล่าวโทษดําเนินคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน 
สภ. .......................... ตามประจําวันข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. 
ลงวันที่ ................... จังหวัดจึงได้แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ...... (ช่ือ-
สกุลผู้รับอนุญาต) ...................... ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ต่อมา 
....... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) .... ได้มีหนังสือลงวันที่ ......... ส่งเอกสารและชี้แจงเพิ่มเติมให้จังหวัดทราบ
และพิจารณาแล้วปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานสามารถรับฟังได้ จังหวัดจึงแจ้งกรมป่าไม้
ทราบว่า การกระทําของผู้รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นจังหวัดมีความเห็นว่า ยังไม่สมควรสั่งพักใช้และ
เพิกถอนใบอนุญาต เพราะ ..................... (ยกเหตุผลสนับสนุนความเห็น เช่น กระทําผิดโดยขาดเจตนา, 
ฐานความผิดมีโทษสถานเบา, ด้านคุณธรรมและการครองชีพ เป็นต้น) ...................... เห็นควรรอฟังผล
การดําเนินคดีก่อน เมื่อผลการดําเนินคดีถึงที่สุดเป็นประการใดแล้วจึงจะพิจารณาดําเนินการส่ังพักใช้และเพิก
ถอนใบอนุญาตต่อไป  ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว  นั้น 

วันที่	.......		เดือน	.................		พ.ศ.	...........
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 กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องราวประกอบกับความเห็นของสํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ แล้วประมวลเรื่องรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พิจารณาส่ังการแล้ว ปรากฏว่า ท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโปรดมี
บัญชาส่ังการให้พักใช้ใบอนุญาตของผู้รับอนุญาตรายน้ี เป็นเวลา ..... วัน  ดังนั้น กรมป่าไม้จึงขอให้
จังหวัดโปรดสั่งเจ้าหน้าที่นําหนังสือแจ้งสิทธิเรื่องให้พักใช้ใบอนุญาต ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ไปส่งให้ผู้รับ
อนุญาตรับทราบ โดยให้ผู้รับอนุญาตลงชื่อรับทราบหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ ผลเป็นประการใดแจ้งให้
กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสําเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

  ขอแสดงความนบัถือ 

                                                     ลงนาม ……………………………….. 
                                                                ( .......................... ) 
                                                                   อธิบดีกรมป่าไม้ 
 
 
 
 
 
สํานักการอนญุาต 
โทร.  0 2579 4852 
โทรสาร  0 2579 6533 
http://www.forest.go.th 
สําเนาส่ง  ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ ...... ( ....... ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาส่ังการแล้ว	ปรากฏว่า	ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโปรดมี



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
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ตัวอยา่ง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณี  
ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 

 
ที่  ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  
 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
 กรุงเทพฯ 10900 
                                                                                  25 .... 
เรื่อง  ขอให้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานเพิ่มเติม    
เรียน  ......... (ผู้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ซ่ึงถกูกล่าวโทษดําเนินคดี) ............. 
 ด้วยกรมป่าไม้ได้รับหนังสือจังหวัด ................ แจ้งว่า คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ........... 
ได้เข้าทําการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต ............. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเป็น
โรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ....... ของ .........(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) .............
ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ ........ ตําบล ............... อําเภอ ........ 
จังหวัด .................... ตามใบอนุญาตจังหวัด ............... ฉบับที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. 
ใบอนุญาตส้ินอายุวันที่ ................. พบว่า กระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา 
........... ฐาน ..................................... คณะเจ้าหน้าที่จึงได้กล่าวโทษดําเนินคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน 
สภ. .......................... ตามประจําวันข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. 
ลงวันที่ ................... จังหวัดจึงได้แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ...... (ช่ือ-
สกุลผู้รับอนุญาต) ........................... ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ซ่ึง
ท่านได้มีหนังสือส่งเอกสารและช้ีแจงเพิ่มเติมให้จังหวัดทราบและพิจารณาแล้วปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและ
พยานหลักฐานสามารถรับฟังได้ จังหวัดจึงแจ้งกรมป่าไม้ทราบว่า การกระทําดังกล่าวข้างต้นจังหวัดมี
ความเห็นว่า ยังไม่สมควรส่ังพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต เพราะ ......................... (ยกเหตุผลสนับสนุน
ความเห็น เช่น กระทําผิดโดยขาดเจตนา, ฐานความผิดมีโทษสถานเบา, ด้านคุณธรรมและการครองชีพ 
เป็นต้น) ............... เห็นควรรอฟังผลการดําเนินคดีก่อน เมื่อผลการดําเนินคดีถึงที่สุดเป็นประการใดแล้ว
จึงจะพิจารณาดําเนินการสั่งพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป   
 กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องราวประกอบกับความเห็นของสํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ แล้วประมวลเรื่องรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พิจารณาสั่งการแล้ว ปรากฏว่า ท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโปรดมีบัญชา
ส่ังการให้พักใช้ใบอนุญาตของท่าน เป็นเวลา ..... วัน 
 ด้วยเหตุที่ท่านถูกกล่าวโทษดําเนินคดีว่ากระทําความผิดดังกล่าวข้างต้น พระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 มาตรา 59 บัญญัติว่า “ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตาม

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

พิจารณาส่ังการแล้ว	ปรากฏว่า	ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโปรดมีบัญชา
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พระราชบัญญัติน้ีได้ดังต่อไปน้ี (๑) เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
กฎกระทรวง ข้อกําหนด หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน” และระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ซ่ึงกําหนดว่า “41.2  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นว่ายังไม่สมควรส่ังพักใช้ใบอนุญาต ให้รายงานข้อเท็จจริงและพฤติการณ์พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่ส่ัง
พักใช้ใบอนุญาตไปยังกรมป่าไม้โดยด่วน  ทั้งน้ี  จะต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
วินิจฉัยส่ังการ  เมื่อกรมป่าไม้ได้รับเรื่องให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นรายงานกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พิจารณาส่ังการ ฯลฯ  41.3  หากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พิจารณาเห็นว่าสมควรส่ังพัก
ใช้ใบอนุญาต  ให้กรมป่าไม้ดําเนินการออกคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต ฯลฯ” ประกอบกับคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต
เป็นคําส่ังทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงก่อนพักใช้
ใบอนุญาตบัญญัติให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจําเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งที่
ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน
ของตน (มาตรา 30)  
 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
มาตราดังกล่าวข้างต้น  กรมป่าไม้จึงขอแจ้งสิทธิให้ท่านทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐาน
แก้ข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ได้ โดยขอให้ท่านทําเป็นหนังสือแจ้งกรมป่าไม้ (เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900) ภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วัน) ........ วัน นับแต่ท่าน
ได้รับหนังสือฉบับน้ี หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวทางราชการถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตราดังกล่าวข้างต้น  
 จึงเรียนมาเพือ่ทราบและพิจารณาดําเนินการ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

                                                     ลงนาม ……………………………….. 
                                                                ( .......................... ) 
                                                                   อธิบดีกรมป่าไม้ 
สํานักการอนญุาต 
โทร.  0 2579 4852 
โทรสาร  0 2579 6533 
http://www.forest.go.th 
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ตัวอยา่งหนังสือ  กรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณี  
ท้องที่กรุงเทพมหานคร 

 
ที่ ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  
 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
 กรุงเทพฯ 10900 
        25 .... 

เรื่อง  ขอให้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานเพิ่มเติม    

เรียน  ......... (ผู้รับอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ซ่ึงถกูกล่าวโทษดําเนินคดี) ............. 

 ด้วยกรมป่าไม้ได้รับรายงานจากสํานักการอนุญาตแจ้งว่า คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย 
........... ได้เข้าทําการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต ............. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .................... 
(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ............. ของ ...............(ช่ือ-สกุลผู้รับ
อนุญาต) .............ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ....................... แขวง ............... 
เขต ............... กรุงเทพมหานคร ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ ฉบับที่ ....... เล่มที่ .......... ลงวันที่ ............... 
ใบอนุญาตส้ินอายุวันที่ ................. พบว่า กระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา 
........... ฐาน ..................................... คณะเจ้าหน้าที่จึงได้กล่าวโทษดําเนินคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน 
สน. .......................... ตามประจําวันข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. 
ลงวันที่ ................... ทางราชการจึงได้แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ...... 
(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ......................... ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว 
ซ่ึงท่านได้มีหนังสือส่งเอกสารและช้ีแจงเพิ่มเติมให้กรมป่าไม้ทราบและพิจารณาแล้วปรากฏว่า ข้อโต้แย้ง
และพยานหลักฐานสามารถรับฟังได้ กรมป่าไม้มีความเห็นว่า ยังไม่สมควรส่ังพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต 
เพราะ ...................... (ยกเหตุผลสนับสนุนความเห็น เช่น กระทําผิดโดยขาดเจตนา, ฐานความผิดมีโทษ
สถานเบา, ด้านคุณธรรมและการครองชีพ เป็นต้น) ....................... เห็นควรรอฟังผลการดําเนินคดีก่อน 
เมื่อผลการดําเนินคดีถึงที่สุดเป็นประการใดแล้วจึงจะพิจารณาดําเนินการสั่งพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต
ต่อไป   

 กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องราวแล้วประมวลเร่ืองรายงานกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาส่ังการแล้ว ปรากฏว่า ท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมโปรดมีบัญชาส่ังการให้พักใช้ใบอนุญาตของท่าน เป็นเวลา ..... วัน   

 ด้วยเหตุที่ท่านถูกกล่าวโทษดําเนินคดีว่ากระทําความผิดดังกล่าวข้างต้น พระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 59 บัญญัติว่า “ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตที่ออก

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

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	พิจารณาส่ังการแล้ว	ปรากฏว่า	ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
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ตามพระราชบัญญัติน้ีได้ดังต่อไปน้ี (๑) เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
กฎกระทรวง ข้อกําหนด หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน” และระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ซ่ึงกําหนดว่า “41.2  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นว่ายังไม่สมควรส่ังพักใช้ใบอนุญาต ให้รายงานข้อเท็จจริงและพฤติการณ์พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่ส่ัง
พักใช้ใบอนุญาตไปยังกรมป่าไม้โดยด่วน  ทั้งน้ี  จะต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
วินิจฉัยส่ังการ  เมื่อกรมป่าไม้ได้รับเรื่องให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นรายงานกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พิจารณาสั่งการ ฯลฯ  41.3  หาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พิจารณาเห็นว่า
สมควรส่ังพักใช้ใบอนุญาต  ให้กรมป่าไม้ดําเนินการออกคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต ฯลฯ” ประกอบกับคําส่ัง
พักใช้ใบอนุญาตเป็นคําส่ังทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ซ่ึงก่อนพักใช้ใบอนุญาตบัญญัติให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจําเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) และพนักงานเจ้าหน้าผู้ออก
คําส่ังที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานของตน (มาตรา 30)  

 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
มาตราดังกล่าวข้างต้น  กรมป่าไม้จึงขอแจ้งสิทธิให้ท่านทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐาน
แก้ข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ได้ โดยขอให้ท่านทาํเป็นหนังสือแจ้งกรมป่าไม้ (เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900) ภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วัน) ........ วัน นับแต่ท่าน
ได้รับหนังสือฉบับน้ี หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวทางราชการถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตราดังกล่าวข้างต้น  

 จึงเรียนมาเพือ่ทราบและพิจารณาดําเนินการ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

                                                     ลงนาม ……………………………….. 
                                                                ( .......................... ) 
                                                                   อธิบดีกรมป่าไม้ 
สํานักการอนญุาต 
โทร.  0 2561 4292-3 ต่อ 5202 
โทรสาร  0 2579 6533 
http://www.forest.go.th 
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บทที่  2 
คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 การเพิกถอนใบอนุญาตว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ มีสาเหตุจากอะไร ผู้ใดมีอํานาจใน
การเพิกถอน การเตรียมการและการดําเนินการออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตมีข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร 
หลังจากเพิกถอนใบอนุญาตแล้วเจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง จะกล่าวรายละเอียดต่อไปในบทนี้  
 ก. สาเหตุของการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 ในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต มีระเบียบ ข้อกําหนด และบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บญัญัติว่า 
 “มาตรา 61  ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 ปรากฏแก่รัฐมนตรี 
หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้ 
 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกล หรือผู้กระทําการแทนนิติ
บุคคลผู้รับอนุญาต ไม่มีลักษณะตามมาตรา 49 (1) หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 49 (2) 
(3) หรือ (4) แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต” 

 จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น มาตรา 61 วรรคแรก ให้อํานาจรัฐมนตรี (ปัจจบุนัหมายถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ที่จะใช้ดุลพินิจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมือ่
รัฐมนตรีเห็นสมควร ก่อนที่รัฐมนตรีจะใช้ดุลพินิจจะต้องปรากฏเหตุ คือรัฐมนตรีรู้เห็นเอง (ความปรากฏ
แก่รัฐมนตรี) อาจรู้จากการไปตรวจราชการหรือมีคนมาฟ้องร้อง(มีหลักฐานเชื่อถือได้) ว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ กฎกระทรวง ข้อกําหนด หรือเงื่อนไขในการอนญุาต หรอืไม่ปฏิบติั
ตามคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงสั่งตามพระราชบัญญัติป่าไม้  หรือรัฐมนตรีได้ทราบว่ามีการฟ้องร้อง
ผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระทําผิดพระราชบัญญัติป่าไม้(เหตุส่ังพักตามมาตรา 59) เป็นประการแรก 
ประการต่อมา เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้อํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตแล้ว ต้องรายงานตามลําดับจนถึง
รัฐมนตรีเพื่อให้รัฐมนตรีใช้ดุลพินิจ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่รายงานควรถือว่าบกพร่องต่อหน้าที ่
 สําหรับมาตรา 61 วรรคสอง มุ่งลงโทษโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรโดยเฉพาะ กล่าวคือ 
ถ้าผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ไม่มีคุณสมบัติตามมาตรา 49 คือ ไม่เป็นเจ้าของ 
หรือเคยต้องโทษจําคุก หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงงาน กฎหมายบังคับ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องส่ังเพิกถอนใบอนุญาต จะใช้ดุลพินิจ
ไม่ส่ังเพิกถอนไม่ได้ เพราะกฎหมายบัญญัติว่า “ให้รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต” 
 2. ข้อกําหนดฉบับที่  18 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้  กําหนดว่า 
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 ข้อ 4  ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรข้ึนใหม่  ต้องก่อสร้างโรงงาน
และติดตั้งเครื่องจักรให้ดําเนินการแปรรูปไม้ได้ภายในกําหนดสองปี  นับแต่วนัทีไ่ด้รบัใบอนญุาต  เว้นแต่
จะมีเหตุสุดวิสัย  หรือมีเหตุจําเป็นซึ่งผู้รับอนุญาตร้องขอเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่
ก่อนระยะเวลาดังกล่าวส้ินสุดลง  อธิบดีกรมป่าไม้จะอนุญาตให้ยืดเวลาต่อไปอีกได้ไม่เกินสองปี  หากไม่
สามารถดําเนินการแปรรูปไม้ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้สั่งพักใช้ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาต 
 ความในวรรคหนึ่ง  ให้ใช้บังคับแก่ผูร้ับอนญุาตให้ย้ายสถานทีต่ั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้
เครื่องจกัร  หรือผู้รับโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรปูไม้โดยใช้เครื่องจักรด้วย 
 ข้อ 6  ผู้รับอนุญาตต้องควบคุมดูแลการดําเนินกิจการของโรงงานแปรรูปไม้ให้ถูกต้อง
ตามเง่ือนไขแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  หากปรากฏว่ามีไม้ไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วย
การป่าไม้อยู่ในบริเวณโรงงาน  ให้สั่งพักใช้ใบอนุญาตและเพิกถอน 
 ข้อ 13 ถ้าผู้รับอนุญาตมีสถานที่รวมหมอนไม้ซ่ึงตนเป็นผู้รับอนุญาตทําออกเอง  หรือ
รับโอนมาจากผู้อ่ืนไว้นอกบริเวณอาณาเขตโรงงานตามข้อ 12  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่นั้นเป็นที่รวมหมอนไม้ก่อน 
 ผู้รับอนุญาตต้องจัดทําหลักเขตและแผ่นป้ายแสดงชื่อผู้รับอนุญาต ณ สถานที่รวมหมอนไม้
ดังกล่าว 
 ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบดูแลมิให้มีไม้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ว่าด้วยการป่าไม้ อยู่ในเขต
ที่รวมหมอนไม้ดังกล่าว 
 หากฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  ให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 หากฝ่าฝืนวรรคสาม  ให้สัง่พักใช้ใบอนญุาตและเพิกถอนใบอนุญาต 
 3. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต กําหนดว่า 
  “41.3.3 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม) ส่ังเพิกถอนคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตก่อนครบกําหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาต หรือเมื่อครบ
กําหนดเวลาพักใช้ใบอนุญาต ให้อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งคณะเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ 
จํานวน 3 คน ไปตรวจสอบการผูกมัดหรือการล่ามโซ่เครื่องจักรว่ามีร่องรอยการถูกแก้ไข เปล่ียนแปลง
หรือทําลายหรือไม่ ประการใด ไม้ท่อน  ไม้แปรรูป  หรือส่ิงประดิษฐ์ฯ  ยังมีอยู่ครบตามที่คณะเจ้าหน้าที่
ชุดแรกทําการตรวจสอบปิดยอดบัญชีไม้หรือไม่ แล้วบันทึกไว้เป็นหลักฐาน   หากถูกต้องให้แก้ลวดหรือ
เชือกหรือโซ่ที่ผูกมัดหรือล่ามออกจากเครื่องจักร เพื่อผู้รับอนุญาตจะได้ดําเนินการแปรรปูไม้ตามสิทธิใน
ใบอนุญาตต่อไป 
 ในกรณีปรากฏว่า มีร่องรอยการถูกแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือทําลายลวดหรือเชือกหรือโซ่ 
ให้คณะเจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ แล้วแจ้งความกล่าวโทษดําเนินคดีตามความผิดแก่กรณี  
และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานกรมป่าไม้ทราบ  ภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าทีก่ล่าวโทษ
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ดําเนินคดี  แล้วให้กรมป่าไม้รายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม)  เพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
  สําหรับกรุงเทพมหานครให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณารายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) พิจารณาสั่งการ 
  ข้อ 42  การเพิกถอนใบอนุญาต 
 42.1  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ส่ังพักใช้ใบอนุญาต ตามมาตรา 59  แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้  พุทธศักราช 2484  ให้จังหวัดรายงานกรมป่าไม้ทราบ  พร้อมเหตุผลว่าสมควรเพิกถอนใบอนุญาต
หรือไม่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 42.2  เมื่อกรมป่าไม้ได้รับรายงานจากจังหวัดตามข้อ 42.1  หรือในรายท่ีกรมป่าไม้ได้
ส่ังพักใช้ใบอนุญาตแล้ว ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบัน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เพื่อพิจารณาว่า สมควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตาม
มาตรา 61  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  หรือไม่ 
 42.3  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตแล้วให้จังหวัดแจ้งผู้รับอนุญาต
ทราบเป็นหนังสือ แล้วเรียกใบอนุญาตคืนมาติดไว้กับต้นขั้วเป็นหลักฐาน 
 ในกรณีเป็นโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป  ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซึ่ง
ส่ิงประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้าม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกหนังสือกํากับ
ไม้แปรรูป หรือหนังสือกํากับส่ิงประดิษฐ์ฯ ที่ยังไม่ได้ใช้มาทําลาย พร้อมกับหมายเหตุไว้ในต้นขั้วและใน
ทะเบียนเป็นหลักฐานด้วยว่า ได้ทําลายหนังสือกํากับไม้แปรรูป หรือหนังสือกํากับส่ิงประดิษฐ์ฯ เล่มที่ใด 
ตั้งแต่ฉบับใดถึงฉบับใด การทําลายหนังสือกํากับ ให้ใช้วิธีเจาะโดยไม่ให้ฉีกขาดจากต้นขั้ว 

 สรุป สาเหตขุองการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรวม  6 ประการ คือ 
 1) เมื่อรัฐมนตรีรู้เห็นเอง (ความปรากฏแก่รัฐมนตรี)  เช่น จากการไปตรวจราชการหรือ
มีคนมาฟ้องร้องหรือรัฐมนตรีได้ทราบว่ามีการฟ้องร้องผู้รับอนญุาตต่อศาลว่าได้กระทาํผิดพระราชบญัญัติ
ป่าไม้(เหตุส่ังพักตามมาตรา 59)  หรือทราบจากการรายงานของเจ้าหน้าที่ รัฐมนตรีจึงใช้ดุลพินิจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต โดยไม่จําเป็นต้องมีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อนแต่ประการใด 
 2) เมื่อผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจกัร ไม่มีคุณสมบตัิตามมาตรา 49 
คือ ไม่เปน็เจ้าของ หรือเคยต้องโทษจาํคุก หรือเปน็บคุคลล้มละลาย หรือถูกส่ังพกัใช้ใบอนญุาตตั้งโรงงาน 
กฎหมายบงัคบั “ให้รฐัมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต” 
 3) เมื่อตรวจสอบพบว่าการผูกมัดหรือการล่ามโซ่เครื่องจักรโรงงานซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
มีร่องรอยการถูกแก้ไข เปล่ียนแปลงหรือทําลายลวดหรือเชือกหรือโซ่ ในท้องที่ต่างจังหวัดให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดรายงานกรมป่าไม้ แล้วให้กรมป่าไม้รายงานรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต สําหรับในท้องที่
กรุงเทพมหานครให้กรมป่าไม้รายงานรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔188

 4) เมื่อผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรข้ึนใหม่ หรือผู้รับอนุญาตให้ย้าย
สถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร  หรือผู้รับโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร  
ไม่ก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรให้ดําเนินการแปรรูปไม้ได้ภายในกําหนดสองปี  นับแต่วันที่ได้รับ
ใบอนุญาต 
 5) เมื่อผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้, ทําการแปรรูปไม้และโรงค้าไม้แปรรูป มีไม้ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้อยู่ในบริเวณสถานที่รับอนุญาต  
 6) เมื่อผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้และทําการแปรรูปไม้ มีไม้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ว่าด้วยการป่าไม้อยู่ในบริเวณสถานที่รวมหมอนไม้ที่ได้รับอนุญาต  

 ข. ผู้มีอํานาจในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 การเพิกถอนใบอนุญาตเป็นโทษทางปกครองประการหนึ่ง มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่า 
 “มาตรา 61  ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 ปรากฏแก่รัฐมนตรี 
หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้ 
 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกล หรือผู้กระทําการแทนนิติ
บุคคลผู้รับอนุญาต ไม่มีลักษณะตามมาตรา 49 (1) หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 49 (2) 
(3) หรือ (4) แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต” 
 ตามบัญญัติดังกล่าวข้างต้นว่า “ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้” หมายความว่า ให้ “รัฐมนตรี” เป็นผู้มีอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในการส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตทั้งหลายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ได้ เมื่อเห็นสมควร 
จึงหมายถึงอํานาจในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือส่ังไม่เพิกถอนใบอนุญาตเป็นดุลพินิจที่ไม่ผูกพันของ
รัฐมนตรี และรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติป่าไม้ในปัจจุบันคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  

 ค. การเตรียมการและการดําเนินการออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 “คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต” ถือเป็นคําส่ังทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพราะเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผล
เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ข้ึนระหว่างทางราชการและผู้รับอนุญาต ในอันที่จะระงับ หรือมีผลกระทบต่อ
สถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเป็นการถาวร และอํานาจในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น 
เป็นอํานาจของ“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” เป็นผู้มีอํานาจส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น เมื่อมีเหตุให้เพิกถอนใบอนุญาตปรากฏตามข้อ ก. ในท้องที่ต่างจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเห็นสมควรเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ และในท้องที่
กรุงเทพมหานครอธิบดีกรมป่าไม้มีความเห็นสมควรเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งสองกรณีเจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาต
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อุตสาหกรรมไม้ สํานักการอนุญาต กรมป่าไม้ จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วย
การควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ข้อ 42 ดังกล่าวมาแล้วในข้อ ก. 3. และต้องปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ด้วย โดยดําเนินการ
ตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. การประมวลเรื่องพรอ้มความเห็นรายงานกระทรวง 
 เนื่องจากการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นคําส่ังทางปกครอง การส่ังเพิกถอนหรือสั่งไม่เพิกถอน
ใบอนุญาตเป็นดุลพินิจที่ไม่ผูกพันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
รัฐมนตรีจะใช้อํานาจได้เมื่อได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่จะประมวลเรื่อง
รายงานเมื่อปรากฏเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ในท้องที่ต่างจังหวัดเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาต ตามมาตรา 59  
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แล้วให้จังหวัดรายงานกรมป่าไม้ทราบพร้อมเหตุผลว่า
สมควรเพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันส่ังพักใช้ใบอนุญาต  
 1.2 ในท้องที่กรุงเทพมหานครเมื่อกรมป่าไม้ได้ส่ังพักใช้ใบอนุญาตแล้ว 
 1.3 เมื่อมีสาเหตุแห่งการเพิกถอนใบอนุญาต ดังกล่าวมาในข้อ ก. สรุป สาเหตุของการสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตฯ ว่า  ข้อ 1) เมื่อรัฐมนตรีรู้เห็นเอง (ความปรากฏแก่รัฐมนตรี) ฯ  หรือข้อ ก. 2) – 4) 
และกรมป่าไม้ทราบสาเหตุนั้นไม่ว่าจะโดยวิธีใด  
 กรณีตามข้อ 1.1 เมื่อกรมป่าไม้ได้รับรายงานจากจังหวัดแล้ว หรือกรณีตามข้อ 1.2 และ
ข้อ 1.3 ให้กรมป่าไม้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ดุลพินิจสั่งการว่า “ให้เพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่เพิกถอนใบอนุญาต” ตาม
มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กรณีส่ังไม่เพิกถอนใบอนุญาต ก็ไม่ก่อให้เกิด
คําส่ังทางปกครอง แต่หาก “สั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต” จะเกิดคําส่ังทางปกครองข้ึนทันที พนักงาน
เจ้าหน้าที่จึงต้องดําเนินการพิจารณาทางปกครอง คือเตรียมการและดําเนินการเพื่อจัดให้มีคําส่ังทางปกครอง 
ในข้อ 2 ต่อไป 
 2. การจัดทาํหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี 
 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ใช้ดุลพินิจสัง่การให้เพิกถอน
ใบอนุญาต ก่อนรัฐมนตรีจะออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตต้องจัดทําหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้รับ
อนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทราบ โดยปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  คือ 
 2.1) เจ้าหน้าผู้ออกคําสั่งที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ
และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน (มาตรา 30) 

)

)

)

)

หรือข้อ	2)	-	4)

)

)

)

)

)
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 2.2) เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
ให้คู่กรณีทราบตามความจําเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) 
 2.3) เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังมีอํานาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่อง
นั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคําขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี (มาตรา 28) 
 2.4) เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังมีอํานาจพิจารณาหลักฐาน  โดยแสวงหา รับฟัง ขอข้อเท็จจริง 
ให้ส่งเอกสาร ตรวจสถานที่  (ม.29) 
 ดังนั้น กรมป่าไม้ต้องร่าง“หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี” เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมซึ่งเป็นผู้ออกคําส่ังลงนามก่อน หนังสือดังกล่าวน้ีจะแจ้งให้ผู้รับอนุญาต
ซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทราบถึง สิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
กรณีมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 27) เพ่ือให้คู่กรณี (ผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต) ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนเพิ่มเติมได้ 
(มาตรา 29 มาตรา 30) โดยกําหนดเวลาให้ผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโต้แย้ง
และแสดงพยานหลักฐานของตนในเวลาอันสมควร  
 ตัวอย่าง หนังสือรฐัมนตรีแจ้งสิทธิคู่กรณี ท้องที่จังหวัดในส่วนภมิูภาค หน้า 201-202 
 ตัวอย่าง หนังสือรัฐมนตรีแจ้งสิทธิคู่กรณี ท้องที่กรุงเทพมหานคร หน้า 203-204 
 3. วิธีการแจ้ง“หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี” ให้ให้ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตทราบ  
 เมื่อรัฐมนตรีลงนามใน“หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี”แล้ว ให้กรมป่าไม้ดําเนินการ ดังนี้ 
 3.1 ในท้องที่ต่างจังหวัด ให้กรมป่าไม้ส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีแจ้งให้ผู้รับอนุญาตซึ่งถกู
รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ โดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่ส่ังให้เจ้าหน้าที่ส่ง
หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ ตามความในบทท่ี 1 
ข้อ ค. 2) คือ 
 3.1.1) จัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ทราบ ไปยังภูมิลําเนาของผู้รับอนุญาตตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และ
ถือว่าผู้รับอนุญาตได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ ซ่ึงเป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวก
ที่สุด หรือ 
 3.1.2) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีไปส่งให้ผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรี
ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ โดยดําเนินการตามควรแก่กรณี คือ 
 3.1.2.1) กรณีผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอยู่และยอมรับหนังสือ 
ให้ผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตลงช่ือรับทราบหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีไว้เป็นหลักฐาน
ด้วย จึงถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 

 3.1.2.2) กรณีผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอยู่แต่ไม่ยอมรับหนังสือ 
หากได้วางหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี หรือปิดหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี ไว้ในที่ซ่ึงเห็นได้ง่าย ณ สถานที่รับอนุญาต
ต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 3.1.2.3) กรณีผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไม่อยู่ ให้ส่งหนังสือ
แจ้งสิทธิคู่กรณีให้กับบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางานในสถานที่รับอนุญาตและให้บุคคลนั้นลงนาม
ไว้เป็นหลักฐาน หรือปิดหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีไว้ในที่ซ่ึงเห็นได้ง่าย ณ สถานที่รับอนุญาตต่อหน้าเจ้าพนักงาน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 อนึ่ง เจ้าพนักงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยาน ตามข้อ 3.1.2.2) และข้อ 
3.1.2.3) กําหนดไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คือ 
 (1) เจ้าพนกังานตํารวจ 
 (2) ข้าราชการส่วนกลาง 
 (3) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าทีร่บัผิดชอบในเขตพ้ืนที่ ได้แก่ 
 (ก) กํานนั 
 (ข) แพทย์ประจําตําบล 
 (ค) สารวัตรกาํนัน 
 (ง) ผู้ใหญ่บ้าน 
 (จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิน่ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 
 (ช) ข้าราชการประจําอําเภอหรือจังหวัด 
 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้ส่งหนังสือรัฐมนตรีให้จังหวัดทราบ ท้องที่จังหวัดในส่วน
ภูมิภาค หน้า 205-206 
 3.2 ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สํานักการอนุญาต 
ส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีแจ้งผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรีสัง่เพิกถอนใบอนุญาตรับทราบโดยดําเนินการ
เช่นเดียวกับข้อ 3.1.1) หรือ ข้อ 3.1.2) ดังกล่าวข้างต้น 
 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งหนังสือรัฐมนตรีให้ผู้รับอนุญาตทราบ ท้องที่กรุงเทพมหานคร 
หน้า 207-208 
 4. การตรวจสอบข้อเท็จจริง แสวงหา รับฟัง ขอเอกสารเพิ่มเติม 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า “มาตรา 28 ในการ
พิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้อง
ผูกพันอยู่กับคําขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี” ดังนั้น ในการเตรียมการและการดําเนินการออกคําส่ัง
เพิกถอนใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้จัดทําคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตสามารถออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง 

)

)
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 3.1.2.2) กรณีผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอยู่แต่ไม่ยอมรับหนังสือ 
หากได้วางหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี หรือปิดหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี ไว้ในที่ซ่ึงเห็นได้ง่าย ณ สถานที่รับอนุญาต
ต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 3.1.2.3) กรณีผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไม่อยู่ ให้ส่งหนังสือ
แจ้งสิทธิคู่กรณีให้กับบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางานในสถานที่รับอนุญาตและให้บุคคลนั้นลงนาม
ไว้เป็นหลักฐาน หรือปิดหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีไว้ในที่ซ่ึงเห็นได้ง่าย ณ สถานที่รับอนุญาตต่อหน้าเจ้าพนักงาน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 อนึ่ง เจ้าพนักงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยาน ตามข้อ 3.1.2.2) และข้อ 
3.1.2.3) กําหนดไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คือ 
 (1) เจ้าพนกังานตํารวจ 
 (2) ข้าราชการส่วนกลาง 
 (3) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าทีร่บัผิดชอบในเขตพ้ืนที่ ได้แก่ 
 (ก) กํานนั 
 (ข) แพทย์ประจําตําบล 
 (ค) สารวัตรกาํนัน 
 (ง) ผู้ใหญ่บ้าน 
 (จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิน่ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 
 (ช) ข้าราชการประจําอําเภอหรือจังหวัด 
 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้ส่งหนังสือรัฐมนตรีให้จังหวัดทราบ ท้องที่จังหวัดในส่วน
ภูมิภาค หน้า 205-206 
 3.2 ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สํานักการอนุญาต 
ส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีแจ้งผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรีสัง่เพิกถอนใบอนุญาตรับทราบโดยดําเนินการ
เช่นเดียวกับข้อ 3.1.1) หรือ ข้อ 3.1.2) ดังกล่าวข้างต้น 
 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งหนังสือรัฐมนตรีให้ผู้รับอนุญาตทราบ ท้องที่กรุงเทพมหานคร 
หน้า 207-208 
 4. การตรวจสอบข้อเท็จจริง แสวงหา รับฟัง ขอเอกสารเพิ่มเติม 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า “มาตรา 28 ในการ
พิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้อง
ผูกพันอยู่กับคําขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี” ดังนั้น ในการเตรียมการและการดําเนินการออกคําส่ัง
เพิกถอนใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้จัดทําคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตสามารถออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง 

)

)
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แสวงหา รับฟัง ขอเอกสารเพิ่มเติมได้ ตามท่ีเห็นสมควร แล้วนําผลมาประกอบการพิจารณาร่วมกับ
ข้อมูลเดิมและข้อมูลจากการรับฟังคําโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามข้อ 5 ต่อไป 
 5. การรับฟงัและพิจารณาข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานของคู่กรณี 
 5.1 ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 
 เมื่อกรมป่าไม้ได้รับหนังสือโต้แย้งสิทธิของผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
จากจังหวัดท้องที่ หรือผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิมาให้
กรมป่าไม้โดยตรง ภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว หรือผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ไม่ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิเกินระยะเวลาที่กําหนด ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล พยานเอกสารหรือหลักฐาน 
หรือข้อเท็จจริงจากการออกไปตรวจสอบตามข้อ ๓) เพ่ิมเติม แล้วประมวลเรื่องราวทั้งหมดและพิจารณาว่า 
มีเหตุผล ความเป็นจริง รับฟังได้หรือไม่ สมควรพิจารณาออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่ อย่างไร 
รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบเพ่ือใช้ดุลพินิจสั่งการว่า 
“ให้เพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่เพิกถอนใบอนุญาต” ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 
 5.1.1) กรณีมีความเห็นว่า ข้อมูล พยานเอกสาร หลักฐาน ข้อเท็จจริงและหนังสือโต้แย้งสิทธิ 
มีเหตุผลรับฟังได้ และไม่สมควรเพิกถอนใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการประมวลเรื่องรายงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ดุลพินิจสั่งการว่า “ให้เพิกถอน
ใบอนุญาตหรือไม่เพิกถอนใบอนุญาต” ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีบัญชาอย่างไร จึงพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 
 5.1.1.1) ในกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมมีบัญชา
ส่ังไม่เพิกถอนใบอนุญาต ก็ไม่ก่อให้เกิดคําส่ังทางปกครอง 
 5.1.1.2 ในกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีบัญชา
ส่ังเพิกถอนใบอนุญาต กใ็ห้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามข้อ 5.1.2  
 5.1.2) กรณีมีความเห็นว่า ข้อมูล พยานเอกสาร หลักฐาน ข้อเท็จจริงและหนังสือโต้แย้งสิทธิ
ไม่มีเหตุผล รับฟังไม่ได้ และสมควรเพิกถอนใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการประมวลเรื่องรายงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่ังการว่า “ให้เพิกถอนใบอนุญาต” 
ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พร้อมจัดทําคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
(รายละเอียดตามข้อ 6) เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนาม 
จากนั้นกรมป่าไม้ต้องมีหนังสือส่งคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้จังหวัดท้องที่ทราบ และเมื่อจังหวัดท้องที่
ได้รับหนังสือกรมป่าไม้แล้ว ให้จัดทําหนังสือแจ้ง(รายละเอียดตามข้อ 7) พร้อมส่งคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบต่อไป 
 

 5.2 ท้องที่กรุงเทพมหานคร 
 เมื่อกรมป่าไม้ได้รบัหนังสือโต้แย้งสิทธิของผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว หรือผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไม่ใช้สิทธิ หรือ
ใช้สิทธิเกินระยะเวลาที่กําหนด ให้เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สํานักการอนุญาต รวบรวมข้อมูล 
พยานเอกสารหรือหลักฐาน หรือข้อเท็จจริงจากการออกไปตรวจสอบตามข้อ ๓) เพ่ิมเติม แล้วประมวล
เรื่องราวทั้งหมดและพิจารณาว่า มีเหตุผล ความเป็นจริง รับฟังได้หรือไม่ สมควรพิจารณาออกคําส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตหรือไม่ อย่างไร รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทราบ
เพ่ือใช้ดุลพินิจสั่งการว่า “ให้เพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่เพิกถอนใบอนุญาต” ตามมาตรา 61 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  
 5.2.1) กรณีมีความเห็นว่า ข้อมูล พยานเอกสาร หลักฐาน ข้อเท็จจริงและหนังสือโต้แย้งสิทธิ 
มีเหตุผลรับฟังได้ และไม่สมควรเพิกถอนใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามข้อ 5.1.1 
 5.2.1) กรณีมีความเห็นว่า ข้อมูล พยานเอกสาร หลักฐาน ข้อเท็จจริงและหนังสือโต้แย้งสิทธิ 
ไม่มีเหตุผล รับฟังไม่ได้ และสมควรเพิกถอนใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามข้อ 5.1.2
จากนั้นให้จัดทําหนังสือแจ้ง(รายละเอียดตามข้อ 7) พร้อมส่งคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ผู้รับอนุญาต
ซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบต่อไป 
 6. การจัดทําคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 6.1 คําสั่งเพิกถอน ต้องทาํเป็นหนังสือหรือไม่ 
 6.1.1 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บญัญัติว่า 
 มาตรา 61  ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 ปรากฏแก่รัฐมนตรี 
หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้ (วรรคหนึ่ง) 
 มาตรา ๖๑ ทวิ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ 
 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบคําส่ัง
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ปิดคําส่ังในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทําการตามใบอนุญาต  หรือที่อยู่ของผู้ถูก
ส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีน้ีแล้ว ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
รับทราบคําส่ังนั้นตั้งแต่วันปิดคําส่ัง 
  (มาตรา ๖๑ ทวิ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๕) 
 ดังนั้น ตามกฎหมายป่าไม้ การส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของรัฐมนตรีต้องทําเป็นคําส่ัง ซ่ึงรัฐมนตรี
จะมอบหมายให้อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการจังหวัดออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตแทนได้ตามระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยให้ปรากฏข้อความในคําส่ังว่า ได้รับมอบหมายอํานาจจากรัฐมนตรี ตามหนังสือ
ลงวันที่ เดือน ปีใด 

๔

)

)

)

)
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 5.2 ท้องที่กรุงเทพมหานคร 
 เมื่อกรมป่าไม้ได้รบัหนังสือโต้แย้งสิทธิของผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว หรือผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไม่ใช้สิทธิ หรือ
ใช้สิทธิเกินระยะเวลาที่กําหนด ให้เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สํานักการอนุญาต รวบรวมข้อมูล 
พยานเอกสารหรือหลักฐาน หรือข้อเท็จจริงจากการออกไปตรวจสอบตามข้อ ๓) เพ่ิมเติม แล้วประมวล
เรื่องราวทั้งหมดและพิจารณาว่า มีเหตุผล ความเป็นจริง รับฟังได้หรือไม่ สมควรพิจารณาออกคําส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตหรือไม่ อย่างไร รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทราบ
เพ่ือใช้ดุลพินิจสั่งการว่า “ให้เพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่เพิกถอนใบอนุญาต” ตามมาตรา 61 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  
 5.2.1) กรณีมีความเห็นว่า ข้อมูล พยานเอกสาร หลักฐาน ข้อเท็จจริงและหนังสือโต้แย้งสิทธิ 
มีเหตุผลรับฟังได้ และไม่สมควรเพิกถอนใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามข้อ 5.1.1 
 5.2.1) กรณีมีความเห็นว่า ข้อมูล พยานเอกสาร หลักฐาน ข้อเท็จจริงและหนังสือโต้แย้งสิทธิ 
ไม่มีเหตุผล รับฟังไม่ได้ และสมควรเพิกถอนใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามข้อ 5.1.2
จากนั้นให้จัดทําหนังสือแจ้ง(รายละเอียดตามข้อ 7) พร้อมส่งคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ผู้รับอนุญาต
ซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบต่อไป 
 6. การจัดทําคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 6.1 คําส่ังเพิกถอน ต้องทาํเป็นหนังสือหรือไม่ 
 6.1.1 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บญัญัติว่า 
 มาตรา 61  ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 ปรากฏแก่รัฐมนตรี 
หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้ (วรรคหนึ่ง) 
 มาตรา ๖๑ ทวิ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ 
 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบคําส่ัง
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ปิดคําส่ังในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทําการตามใบอนุญาต  หรือที่อยู่ของผู้ถูก
ส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีน้ีแล้ว ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
รับทราบคําส่ังนั้นตั้งแต่วันปิดคําส่ัง 
  (มาตรา ๖๑ ทวิ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๕) 
 ดังนั้น ตามกฎหมายป่าไม้ การส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของรัฐมนตรีต้องทําเป็นคําส่ัง ซ่ึงรัฐมนตรี
จะมอบหมายให้อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการจังหวัดออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตแทนได้ตามระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยให้ปรากฏข้อความในคําส่ังว่า ได้รับมอบหมายอํานาจจากรัฐมนตรี ตามหนังสือ
ลงวันที่ เดือน ปีใด 

๔

)

)

5.1.2)

)

)

6.1.1)
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 6.1.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  มาตรา 34 บัญญัติว่า 
 “มาตรา 34 คําส่ังทางปกครองอาจทําเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมาย
ในรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้” 
 จากบทบัญญัติของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวข้างต้น “การสั่งเพิกถอนใบอนุญาต” ต้อง
ทําเป็นหนังสือในรูปแบบของคําสั่ง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.252๖ 
 6.2 รูปแบบ สาระสําคญั สิทธิการอุทธรณ์และฟ้องคดีปกครอง ในคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต 
 6.2.1 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 6.2.1.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.252๖ ข้อ 16  
กําหนดรูปแบบคําส่ังตามแบบที่ 4 ท้ายระเบียบ และให้กรอกรายละเอียด คําส่ัง ที่ เรื่อง ข้อความ ส่ัง ณ 
วันที่ ลงชื่อและตําแหน่ง ดังกล่าวมาแล้วในข้อ 5.3.1.1 (ดูรายละเอียดในหน้าที่ 8) 
 6.2.1.2 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253๙ มาตรา 36 มาตรา 
37 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 44 และมาตรา 45 วรรคสาม บัญญัติเกี่ยวกับรายละเอียด สาระสําคัญ
และสิทธิการอุทธรณ์คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ซ่ึงมีรายละเอียดเช่นเดียวกับคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต ดังกล่าว
มาในข้อ 5.3.1.2 (ดูรายละเอียดในหน้าที่ 8-11) 
 6.3.1.3 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 และมาตรา 50 วรรคหนึ่ง (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 
 6.3.1.4 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับรูปแบบ 
สาระสําคัญและสิทธิการอุทธรณ์ คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ไว้แต่อย่างใด 
 6.2.2 สิทธิการอุทธรณ์ และฟ้องคดีปกครอง 
             พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง บัญญัติ
ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองนั้น
โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคําส่ังดังกล่าว” สําหรับ
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติสิทธิการอุทธรณ์คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตไว้
เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บญัญัติว่า 
มาตรา 50 วรรคหนึง่ “คําส่ังใดที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ ให้ผู้ออกคําส่ังระบุวิธีการยืน่คาํฟ้องและ
ระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟ้องไว้ในคําส่ังดงักล่าวด้วย” มาตรา 46 “คําฟ้องให้ยืน่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ของศาลปกครอง” มาตรา 47 “การฟ้องคดีที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครองชั้นต้น ให้ยืน่ฟ้องต่อ
ศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลําเนาหรือมีมูลคดีเกิดข้ึนในเขตศาลปกครองชั้นต้นนัน้” มาตรา 49 
“การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัทีรู่้ หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีฯ” 

๒

 ดังนั้น เมื่อคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คู่กรณีคือผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คําส่ัง
เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว แต่สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามที่กล่าวมาในวรรคก่อน ดังนั้น 
ในวรรคท้ายของคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ต้องระบุข้อความดังนี้ 
 “อนึ่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 
“ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองนั้น
โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคําส่ังดังกล่าว” สําหรับ
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติสิทธิการอุทธรณ์คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตไว้
เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด  ดังนั้น ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังฉบับน้ีต่อผู้ใดได้
อีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสามารถยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตมีภูมิลําเนาหรือมีมูลคดีเกิดข้ึนในศาลปกครองชั้นต้นนั้นได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันรับทราบ
คําส่ังน้ี ตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
มาตรา 46 วรรคหนึ่ง  มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 และมาตรา 50 วรรคหนึ่ง ” 
 6.2.3 สรุป รูปแบบ สาระสําคัญในคาํสั่งเพิกถอนใบอนุญาต             
 เมื่อประมวลรายละเอียดซ่ึงกําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ.252๖ ข้อ 16 บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253๙ และ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แล้ว จะได้รูปแบบของ 
“คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต” ปรากฏรายละเอียดในหน้า 80 
 ตัวอย่าง รูปแบบของ “คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต” หน้า 209 
 ตัวอย่าง คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 210-211 
 ตัวอย่าง คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ท้องที่กรุงเทพมหานคร  หน้า 212-213  

 7. วิธีการแจ้งคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 การแจ้งคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต สามารถดําเนินการได้หลาย ๆ วิธี ตามบทบัญญัติของ
กฎหมายจํานวน 2 ฉบับ บัญญัติไว้ ดังนี้  
 7.1 พระราชบัญญตัิป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บญัญัติว่า  
 มาตรา ๖๑ ทวิ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ 
 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบคําส่ัง             
ตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดคําส่ังในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทําการตามใบอนุญาต หรือที่อยู่ของผู้ถูก
ส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีนี้แล้ว ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
รับทราบคําส่ังนั้นตั้งแต่วันปิดคําส่ัง 

)

ในค�ำสั่งเพิกถอน)

)

6.2.1.1	ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตร	ีว่าด้วยงานสารบรรณ	พ.ศ.2526	ข้อ	16	ก�าหนด

รูปแบบค�าสั่งตามแบบที่	4	ท้ายระเบียบ	และให้กรอกรายละเอียด	ค�าสั่ง	ที่	เรื่อง	ข้อความ	สั่ง	ณ	วันที่

ลงชื่อและต�าแหน่ง	ดังกล่าวมาแล้วในภาคที่	2	บทที่	1	ข้อ	5.3.1.1	(ดูรายละเอยีดในหน้าที่	137)

)

6.2.1.2)

มาในภาคที่	2	บทที่	1	ข้อ	5.3.1.2	(ดูรายละเอยีดในหน้าที่	137-139)

6.2.1.3)

)

6.2.2)

 6.1.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  มาตรา 34 บัญญัติว่า 
 “มาตรา 34 คําส่ังทางปกครองอาจทําเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมาย
ในรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้” 
 จากบทบัญญัติของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวข้างต้น “การสั่งเพิกถอนใบอนุญาต” ต้อง
ทําเป็นหนังสือในรูปแบบของคําสั่ง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.252๖ 
 6.2 รูปแบบ สาระสําคญั สิทธิการอุทธรณ์และฟ้องคดีปกครอง ในคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต 
 6.2.1 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 6.2.1.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.252๖ ข้อ 16  
กําหนดรูปแบบคําส่ังตามแบบที่ 4 ท้ายระเบียบ และให้กรอกรายละเอียด คําส่ัง ที่ เรื่อง ข้อความ ส่ัง ณ 
วันที่ ลงชื่อและตําแหน่ง ดังกล่าวมาแล้วในข้อ 5.3.1.1 (ดูรายละเอียดในหน้าที่ 8) 
 6.2.1.2 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253๙ มาตรา 36 มาตรา 
37 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 44 และมาตรา 45 วรรคสาม บัญญัติเกี่ยวกับรายละเอียด สาระสําคัญ
และสิทธิการอุทธรณ์คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ซ่ึงมีรายละเอียดเช่นเดียวกับคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต ดังกล่าว
มาในข้อ 5.3.1.2 (ดูรายละเอียดในหน้าที่ 8-11) 
 6.3.1.3 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 และมาตรา 50 วรรคหนึ่ง (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 
 6.3.1.4 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับรูปแบบ 
สาระสําคัญและสิทธิการอุทธรณ์ คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ไว้แต่อย่างใด 
 6.2.2 สิทธิการอุทธรณ์ และฟ้องคดีปกครอง 
             พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง บัญญัติ
ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองนั้น
โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคําส่ังดังกล่าว” สําหรับ
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติสิทธิการอุทธรณ์คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตไว้
เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บญัญัติว่า 
มาตรา 50 วรรคหนึง่ “คําส่ังใดที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ ให้ผู้ออกคําส่ังระบุวิธีการยืน่คาํฟ้องและ
ระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟ้องไว้ในคําส่ังดงักล่าวด้วย” มาตรา 46 “คําฟ้องให้ยืน่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ของศาลปกครอง” มาตรา 47 “การฟ้องคดีที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครองชั้นต้น ให้ยืน่ฟ้องต่อ
ศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลําเนาหรือมีมูลคดีเกิดข้ึนในเขตศาลปกครองชั้นต้นนัน้” มาตรา 49 
“การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัทีรู่้ หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีฯ” 

พ.ศ.	2542	บัญญัติว่า

ให้ผู้ออกค�าสั่งระบุวิธีการยื่นค�าฟ้องและ

“ค�าฟ้องให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ให ้ยื่นฟ ้องต ่อ

มาตรา	49



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 195

 ดังนั้น เมื่อคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คู่กรณีคือผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คําส่ัง
เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว แต่สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามที่กล่าวมาในวรรคก่อน ดังนั้น 
ในวรรคท้ายของคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ต้องระบุข้อความดังนี้ 
 “อนึ่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 
“ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองนั้น
โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคําส่ังดังกล่าว” สําหรับ
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติสิทธิการอุทธรณ์คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตไว้
เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด  ดังนั้น ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังฉบับน้ีต่อผู้ใดได้
อีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสามารถยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ถูกส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตมีภูมิลําเนาหรือมีมูลคดีเกิดข้ึนในศาลปกครองชั้นต้นนั้นได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันรับทราบ
คําส่ังน้ี ตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
มาตรา 46 วรรคหนึ่ง  มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 และมาตรา 50 วรรคหนึ่ง ” 
 6.2.3 สรุป รูปแบบ สาระสําคัญในคาํสั่งเพิกถอนใบอนุญาต             
 เมื่อประมวลรายละเอียดซ่ึงกําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ.252๖ ข้อ 16 บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253๙ และ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แล้ว จะได้รูปแบบของ 
“คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต” ปรากฏรายละเอียดในหน้า 80 
 ตัวอย่าง รูปแบบของ “คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต” หน้า 209 
 ตัวอย่าง คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 210-211 
 ตัวอย่าง คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ท้องที่กรุงเทพมหานคร  หน้า 212-213  

 7. วิธีการแจ้งคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 การแจ้งคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต สามารถดําเนินการได้หลาย ๆ วิธี ตามบทบัญญัติของ
กฎหมายจํานวน 2 ฉบับ บัญญัติไว้ ดังนี้  
 7.1 พระราชบัญญตัิป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บญัญัติว่า  
 มาตรา ๖๑ ทวิ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ 
 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบคําส่ัง             
ตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดคําส่ังในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทําการตามใบอนุญาต หรือที่อยู่ของผู้ถูก
ส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีนี้แล้ว ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
รับทราบคําส่ังนั้นตั้งแต่วันปิดคําส่ัง 

๒๐๙

๒๕๔๒	แล้ว	จะได้รูปแบบของ

ค�าสั่งนี้	ตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.๒๕๔๒

6.2.3)

)

7.1)

ให้ถือว่าผู้ถูกส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
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ซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกวิธีดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง
ตามควรแก่กรณี ตามที่กล่าวมาในข้อ 7.1.1 (1) - 7.1.1 (3) 
 7.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า 
 มาตรา 69 การแจ้งคําส่ังทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอ่ืนที่เจ้าหน้าที่ต้อง
แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระทําด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระทําเป็นหนังสือก็ให้แจ้ง
เป็นหนังสือ 
 การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลําเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่า
ได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง  
 ในการดําเนินการเรื่องใดทีม่ีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังทีอ่ยู่ดังกล่าว
ให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภมูิลําเนาของผูน้ั้นแล้ว 
 มาตรา 70 การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนําไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนําไป
ส่งไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางานในสถานที่นั้น หรอืในกรณีที่
ผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซ่ึงเห็นได้ง่าย ณ สถานทีน่ัน้ต่อหน้าเจ้าพนกังาน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 มาตรา 71 การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกาํหนดเจด็วัน
นับแต่วันส่งสําหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น 

 จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองดังกล่าวข้างต้น เมื่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ตามตามมาตรา 61 
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แล้ว ต่อไปเป็นข้ันตอนและวิธีการของพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่จะจัดการให้ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต รับทราบคําส่ัง โดยดําเนินการดังนี้ 
 7.2.1 ในท้องที่ต่างจังหวัด ให้กรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่สั่งให้
เจ้าหน้าที่ส่งคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ โดย
เลือกวิธีดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง  คือ 
 1) จัดส่งหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตทราบ 
ไปยังภูมิลําเนาของผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
และถือว่าผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ ซ่ึงเป็นวิธีการที่
ง่ายและสะดวกที่สุด หรือ 
 2) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตไปส่งให้ผู้รับอนุญาต
ซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ โดยดําเนินการตามควรแก่กรณี คือ 
 (2.1) กรณีผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอยู่และยอมรับหนังสือ ให้ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ลงช่ือรับทราบหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐานด้วย จึงถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 

 (มาตรา ๖๑ ทวิ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๕) 

 จากบทบัญญัติของกฎหมายป่าไม้ดังกล่าวข้างต้น เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมลงนามในคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ตามตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 แล้ว ต่อไปเป็นข้ันตอนและวิธีการของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะจัดการให้ผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรฐัมนตรี
ส่ังเพิกถอนใบอนุญาต รับทราบคําส่ัง ตามบทบัญญัติมาตรา 61 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 โดยดําเนินการดังนี้ 
 7.1.1 ในท้องที่ต่างจังหวัด ให้กรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่สั่งให้
เจ้าหน้าที่ส่งคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ โดย
เลือกวิธีดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งตามควรแก่กรณี คือ 
 (1) จัดส่งหนังสือแจ้งพร้อมคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ ไปยังภูมิลําเนาของผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
ได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ 
 (2) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตไปส่งให้ผู้รับอนุญาต
ซ่ึงถูกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ โดยให้ผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตลงช่ือรับทราบ
หนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 (3) ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบหนังสือแจ้ง
พร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตไว้ 
ณ สถานที่ต่อไปนี้.-              
 (3.1) สถานที่เปดิเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทําการตามใบอนุญาต เช่น สถานที่ตั้งบริษัท 
ที่ตั้งโรงงานหรือสถานที่รับอนุญาต หรือ  
 (3.2) ปิดคําส่ังไว้ ณ ที่อยู่ (หมายถึงที่พักอาศัย อาจเป็นบ้านของตนเองหรือบ้านเช่าก็ได้) 
ของผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
  ทั้งน้ี พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปิดคําส่ัง ต้องจัดทําบันทึกการปิดคําส่ังไว้เป็นหลักฐาน โดยมี
สาระสําคัญว่า ได้ปิดไว้ ณ ที่ใด เมื่อวันเวลาใด หากมีพยานบุคคลข้างเคียงอยู่ด้วยก็ให้ลงนามไว้เป็น
หลักฐานในฐานะพยานบุคคล พร้อมถ่ายรูปสถานที่และคําส่ังที่ปิดไว้เป็นหลักฐานด้วย  เมื่อได้ปิดคําส่ัง
ดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้รับทราบคําสั่งนั้น นับแต่วันปิดคําสั่ง ผู้ถูกสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตจะปฏิเสธว่าไม่ทราบคําส่ังไม่ได้ เพราะเป็นไปตามผลของกฎหมาย กฎหมายให้ถือว่า
ทราบแล้ว ก็ต้องเป็นไปตามนั้น 
  7.1.2 ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
สํานักการอนุญาต กรมป่าไม้ ประมวลเรื่องรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ลงนามในหนังสือแจ้งให้ผู้รับอนุญาต 

7.1.1)

7.1.2)
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ซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกวิธีดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง
ตามควรแก่กรณี ตามที่กล่าวมาในข้อ 7.1.1 (1) - 7.1.1 (3) 
 7.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า 
 มาตรา 69 การแจ้งคําส่ังทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอ่ืนที่เจ้าหน้าที่ต้อง
แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระทําด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระทําเป็นหนังสือก็ให้แจ้ง
เป็นหนังสือ 
 การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลําเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่า
ได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง  
 ในการดําเนินการเรื่องใดทีม่ีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังทีอ่ยู่ดังกล่าว
ให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภมูิลําเนาของผูน้ั้นแล้ว 
 มาตรา 70 การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนําไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนําไป
ส่งไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่
ผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซ่ึงเห็นได้ง่าย ณ สถานทีน่ัน้ต่อหน้าเจ้าพนกังาน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 มาตรา 71 การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกาํหนดเจด็วัน
นับแต่วันส่งสําหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น 

 จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองดังกล่าวข้างต้น เมื่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ตามตามมาตรา 61 
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แล้ว ต่อไปเป็นข้ันตอนและวิธีการของพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่จะจัดการให้ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต รับทราบคําส่ัง โดยดําเนินการดังนี้ 
 7.2.1 ในท้องที่ต่างจังหวัด ให้กรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่สั่งให้
เจ้าหน้าที่ส่งคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ โดย
เลือกวิธีดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง  คือ 
 1) จัดส่งหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตทราบ 
ไปยังภูมิลําเนาของผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
และถือว่าผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ ซ่ึงเป็นวิธีการที่
ง่ายและสะดวกที่สุด หรือ 
 2) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตไปส่งให้ผู้รับอนุญาต
ซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ โดยดําเนินการตามควรแก่กรณี คือ 
 (2.1) กรณีผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตอยู่และยอมรับหนังสือ ให้ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ลงช่ือรับทราบหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐานด้วย จึงถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 

7.2)

7.2.1)

(2)

(1)	จัดส่งหนังสือแจ้งพร้อมค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทราบ
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 (2.2) กรณีผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอยู่แต่ไม่ยอมรับหนังสือ หากได้วางหนังสือแจ้งพร้อม
คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต หรือปดิหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ไว้ในที่ซ่ึงเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
รับอนุญาตต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 (2.3) กรณีผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไม่อยู่ ให้ส่งหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
ให้กับบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางานในสถานที่รับอนุญาตและให้บุคคลนั้นลงนามไว้เป็นหลักฐาน 
หรือปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตไว้ในที่ซ่ึงเห็นได้ง่าย ณ สถานที่รับอนุญาตต่อหน้า
เจ้าพนักงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 อนึ่ง เจ้าพนักงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยาน ตามข้อ (2.2) และข้อ (2.3) 
กําหนดไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 คือ 
 (1) เจ้าพนกังานตํารวจ 
 (2) ข้าราชการส่วนกลาง 
 (3) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าทีร่บัผิดชอบในเขตพ้ืนที่ ได้แก่ 
 (ก) กํานนั 
 (ข) แพทย์ประจําตําบล 
 (ค) สารวัตรกาํนัน 
 (ง) ผู้ใหญ่บ้าน 
 (จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิน่ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 
 (ช) ข้าราชการประจําอําเภอหรือจังหวัด 
 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 
หน้า 214-215 
 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ท้องที่กรุงเทพมหานคร  
หน้า 216-217  
 ตัวอย่าง บนัทึกการปิดคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 
2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง) ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 218-219 
 ตัวอย่าง บันทึกการปิดคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 
2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง) ท้องที่กรุงเทพมหานคร หน้า 220-221 
 ตัวอย่าง บันทึกการปิดคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70) ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 222-223 
 ตัวอย่าง บันทึกการปิดคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70) ท้องที่กรุงเทพมหานคร หน้า 224-225 
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 ง. ผลของคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
             พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า  
 “มาตรา 42 คําส่ังทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป 
 คําส่ังทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือส้ินผลลงโดยเงื่อนเวลา
หรือโดยเหตุอ่ืน” 
 ตามบทบัญญัติของกฎหมายปกครองดังกล่าวข้างต้น  คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตมีผลทําให้
ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหมดสิทธิตามใบอนุญาตตลอดไป ตั้งแต่วันที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้รับแจ้ง
คําส่ังเป็นต้นไป วันที่ได้รับแจ้งคําส่ังหรือถือว่าได้ได้รับแจ้งคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ กล่าวมาแล้วใน
ข้อ 7 สําหรับพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติเก่ียวกับเร่ืองน้ีไว้เป็นการเฉพาะ
แต่อย่างใด 

 จ. วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หลังมีคําสัง่เพิกถอนใบอนุญาต 
 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ผู้ถูกสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้รับแจ้ง
เมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตไปส่งให้ผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตไว้ ณ สถานที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายซึ่งเป็นที่ทําการของผู้รับ
อนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตมีผลทําให้ผู้รับอนุญาตซ่ึง
ถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหมดสิทธิตามใบอนุญาตนั้น ตั้งแต่วันที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ได้รับแจ้งคําส่ังเป็นต้นไป อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี ต้องสั่งคณะเจ้าหน้าที่
จํานวน 3 คน ออกไปตรวจสอบโรงงาน โรงค้าไม้แปรรูปหรือกิจการค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ และดําเนินการ 
ดังนี้ 
 1.  ให้เจ้าหน้าทีซ่ึ่งไปทําการแจ้งคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต เรียกใบอนุญาตคืนมาติดไว้กับ
ต้นข้ัวเป็นหลักฐาน พร้อมหมายเหตุไว้ในใบอนุญาตว่าถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามคําส่ังของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ......  ลงวันที่ .. เดือน ... ป ีพ.ศ. ใด 
 2. ในกรณีเป็นโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป  ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าซ่ึง
ส่ิงประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้าม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกหนังสือกํากับ
ไม้แปรรูป หรือหนังสือกํากับส่ิงประดิษฐ์ฯ ที่ยังไม่ได้ใช้มาทําลายโดยใช้วิธีเจาะไม่ให้ฉีกขาดจากต้นขั้ว 
พร้อมกับหมายเหตุไว้ในต้นขั้วและในทะเบียนเป็นหลักฐานด้วยว่า ได้ทําลายหนังสือกํากับไม้แปรรูปหรือ
หนังสือกํากับส่ิงประดิษฐ์ฯ เล่มที่ใด ตั้งแต่ฉบับใดถึงฉบับใด  

 อนึ่ง การดําเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นการปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ใน ระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 
13 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ซ่ึงกําหนดว่า 

8)

ง.
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 “ข้อ 41  การพักใช้ใบอนญุาต ให้ปฏิบตัิดังนี้ ฯลฯ 
 ข้อ 42 การเพิกถอนใบอนุญาต ฯลฯ 
 “42.3 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ให้
จังหวัดแจ้งผู้รับอนุญาตทราบเป็นหนังสือ แล้วเรียกใบอนุญาตคืนมาติดไว้กับต้นขั้วเป็นหลักฐาน 
 ในกรณีเป็นโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซ่ึง
ส่ิงประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือส่ิงอ่ืนใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้าม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกหนังสือกํากับ
ไม้แปรรูป หรือหนังสือกํากับส่ิงประดิษฐ์ฯ ที่ยังไม่ได้ใช้มาทําลาย พร้อมกับหมายเหตุไว้ในต้นขั้วและใน
ทะเบียนเป็นหลักฐานด้วยว่า ได้ทําลายหนังสือกํากับไม้แปรรูป หรือหนังสือกํากับส่ิงประดิษฐ์ฯ เล่มที่ใด 
ตั้งแต่ฉบับใดถึงฉบับใด การทําลายหนังสือกํากับ ให้ใช้วิธีเจาะโดยไม่ให้ฉีกขาดจากต้นขั้ว” 

สรุปตัวอย่าง หนังสือและคําสั่งในบทที ่2 
 1. ตัวอย่าง หนังสือรฐัมนตรีแจ้งสิทธิคูก่รณี ท้องที่จังหวัดในส่วนภมิูภาค หน้า 201-202 
 2. ตัวอย่าง หนังสือรัฐมนตรีแจ้งสิทธิคู่กรณี ท้องทีก่รุงเทพมหานคร หน้า 203-204 
 3. ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้ส่งหนังสือรัฐมนตรีให้จังหวัดทราบ ท้องที่จังหวัดใน
ส่วนภูมิภาค หน้า 205-206 
 4. ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้ส่งหนังสือรัฐมนตรีแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ ท้องที่
กรุงเทพมหานคร หน้า 207-208 
 5. ตัวอย่าง รูปแบบของ “คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต” หน้า 209 
 6. ตัวอย่าง คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 210-211 
 7. ตัวอย่าง คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ท้องที่กรุงเทพมหานคร  หน้า 212-213  
 8. ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ท้องที่จังหวัดในส่วน
ภูมิภาค หน้า 214-215 
 9. ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ท้องที่กรุงเทพมหานคร  
หน้า 216-217  
 10. ตัวอย่าง บันทึกการปิดคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง) ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 218-219 
 11. ตัวอย่าง บันทึกการปิดคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง) ท้องที่กรุงเทพมหานคร หน้า 220-221 
 12. ตัวอย่าง บันทึกการปิดคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70) ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 222-223 
 13. ตัวอย่าง บันทึกการปิดคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70) ท้องที่กรุงเทพมหานคร หน้า 224-225 
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ตัวอย่าง หนังสือรัฐมนตรีแจ้งสิทธิคู่กรณี  
ท้องจังหวัดในส่วนภูมิภาค 

 
 
ที่ ทส 1602.4/ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน   
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท                                  
 กรุงเทพฯ 10400 

 เดือน    25 .... 

เรื่อง  ขอให้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานเพิ่มเติม กรณีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   

เรียน  ......... (ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรฐัมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) ............. 

 ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานจากกรมป่าไม้ว่า จังหวัด 
................ แจ้งว่า คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ................... ได้เข้าทําการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต 
............. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลัง
แรงม้าด้วย) ....... ของ .........(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ............. ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) 
..... ถนน ............... หมู่ที่ ........ ตําบล .................. อําเภอ ........ จังหวัด .................... ตามใบอนญุาต
จังหวัด ............... ฉบับที่ .......... เล่มท่ี ............. ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตส้ินอายุวันที่ ................. 
พบว่า กระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ฐาน ................................. 
คณะเจ้าหน้าที่จึงได้กล่าวโทษดําเนินคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สภ. .......................... ตามประจําวัน
ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ ....................... จังหวัดจึงได้
แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ...... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ...................... 
ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ปรากฏว่าข้อโต้แย้งและพยานหลักฐาน
ไม่สามารถรับฟังได้ จังหวัดจึงพักใช้ใบอนุญาต .................... (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .................. 
ตามใบอนุญาตจังหวัดดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลา ........ วัน ตามคําส่ังจังหวัด ........ ท่ี ..........  / พ.ศ. ...... 
ลงวันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... และจังหวัดได้มีความเห็นว่า ............... (สมควร/ไม่สมควร) 
.......... เพิกถอนใบอนุญาตรายนี้ เพราะ .......... (ระบุเหตุผลความจําเป็น) .............. 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องราว ประกอบ
ความเห็นของจังหวัด สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้พ้ืนที่และกรมป่าไม้แล้ว ขอเรียนว่า ด้วยเหตุที่ท่าน
ถูกกล่าวโทษดําเนินคดีว่ากระทําความผิดดังกล่าวข้างต้นและถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตแล้ว พระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 บัญญัติว่า “ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 
59 ปรากฏแก่รัฐมนตรี หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ส่ังพักใช้ใบอนญุาตตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารฐัมนตรี

วันที่	.......		เดือน	.................		พ.ศ.	...........
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เห็นสมควรจะส่ังเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีเสียก็ได้” ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม จึงโปรดมีบัญชาส่ังการให้เพิกถอนใบอนุญาตของ ........(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ........... 
ดังกล่าวข้างต้น   

 อนึ่ง ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต กําหนดว่า “42.3  
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม)  ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตแล้วให้จังหวัดแจ้งผู้รับอนุญาตทราบเป็นหนังสือ” ประกอบกับ
คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเป็นคําส่ังทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 ซึ่งก่อนเพิกถอนใบอนุญาตบัญญัติให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งต้องแจ้งสิทธิและ
หน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจําเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาส
ได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน (มาตรา 30)  

 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
มาตราดังกล่าวข้างต้น  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงขอแจ้งสิทธิให้ท่านทราบว่า 
ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานแก้ข้อบัญชาส่ังการให้เพิกถอนใบอนุญาตของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมดังกล่าวข้างต้นได้ โดยขอให้ท่านทาํเปน็หนงัสือแจ้งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400) ภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วัน) ........ วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือ
ฉบับน้ี หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวทางราชการถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตราดังกล่าวข้างต้น  

 จึงเรียนมาเพือ่ทราบและพิจารณาดําเนินการ 

  ขอแสดงความนบัถือ 
                 

                                                               (                          ) 
                                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
กรมป่าไม้  สํานักการอนุญาต 
โทร.  0 2579 4852 
โทรสาร  0 2579 6533 
http://www.forest.go.th 
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ตัวอย่าง หนังสือรัฐมนตรีแจ้งสิทธิคู่กรณี  
ท้องกรุงเทพมมหานคร 

 
 

ที่ ทส 1602.4/ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน   
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท                                  
 กรุงเทพฯ 10400 

 เดือน    25 .... 

เรื่อง  ขอให้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานเพิ่มเติม กรณีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   

เรียน  ......... (ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรฐัมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) ............. 

 ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานจากกรมป่าไม้ว่า เมื่อวันที่ 
..... เดือน ........... พ.ศ. .... คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ................................... ได้เข้าทําการตรวจสอบ
สถานที่รับอนุญาต ........ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................ (กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/
วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ..... ของ ......... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ...........ตั้ง ณ เลขที่ ... (ระบุที่ตั้งตาม
ใบอนุญาต) ..... ถนน ....................... หมู่ที่ ........ แขวง .................. เขต .................. กรุงเทพมหานคร 
ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ ฉบับที่ ....... เล่มที่ ........ ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตส้ินอายุวันที่ ................. 
พบว่า กระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ......... ฐาน ............................ 
คณะเจ้าหน้าที่จึงได้กล่าวโทษดําเนินคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สน. .......................... ตามประจําวัน
ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ .................... กรมป่าไม้จึงได้
แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ........... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ................. 
ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ปรากฏว่าข้อโต้แย้งและพยานหลักฐาน
ไม่สามารถรับฟังได้ กรมป่าไม้จึงพักใช้ใบอนุญาต .................. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .................. 
ตามใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลา ........ วัน ตามคําส่ังกรมป่าไม้ ที่ ....... / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  
เดือน ............. พ.ศ. 25..... และกรมป่าไม้มีความเห็นว่า ............. (สมควร/ไม่สมควร) .......... เพิกถอน
ใบอนุญาตรายนี้ เพราะ .......... (ระบุเหตผุลความจําเป็น) .............. 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องราวประกอบ
ความเห็นของกรมป่าไม้แล้ว ขอเรียนว่า ด้วยเหตุที่ท่านถูกกล่าวโทษดําเนินคดีว่ากระทําความผิดดังกล่าว
ข้างต้นและถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตแล้ว พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 บัญญัติ
ว่า “ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 ปรากฏแก่รัฐมนตรี หรือเมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่

วันที่	.......		เดือน	.................		พ.ศ.	...........
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ออกตามพระราชบัญญัติน้ีเสียก็ได้” ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงโปรดมี
บัญชาส่ังการให้เพิกถอนใบอนุญาตของ .........(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ............. ดังกล่าวข้างต้น   

 อนึ่ง ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต กําหนดว่า “42.3  
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม)  ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตแล้วให้จังหวัดแจ้งผู้รับอนุญาตทราบเป็นหนังสือ” ประกอบกับ
คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเป็นคําส่ังทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 ซึ่งก่อนเพิกถอนใบอนุญาตบัญญัติให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งต้องแจ้งสิทธิและ
หน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจําเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ังที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาส
ได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน (มาตรา 30)  

 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
มาตราดังกล่าวข้างต้น  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงขอแจ้งสิทธิให้ท่านทราบว่า 
ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานแก้ข้อบัญชาส่ังการให้เพิกถอนใบอนุญาตของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมดังกล่าวข้างต้นได้ โดยขอให้ท่านทาํเปน็หนงัสือแจ้งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400) ภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วัน) ........ วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือ
ฉบับน้ี หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวทางราชการถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตราดังกล่าวข้างต้น  

 จึงเรียนมาเพือ่ทราบและพิจารณาดําเนินการ 

  ขอแสดงความนบัถือ 
                 

                                                               (                          ) 
                                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

กรมป่าไม้  สํานักการอนุญาต 
โทร.  0 2579 4852 
โทรสาร  0 2579 6533 
http://www.forest.go.th 

ตัวอย่างหนังสือ กรมป่าไม้ส่งหนังสือรัฐมนตรีให้จังหวัดทราบ 
ท้องจังหวัดในส่วนภูมิภาค 
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 25 .... 

เรื่อง  ขอให้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานเพิ่มเติม  กรณีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   

เรียน  ผู้ว่าราชการจงัหวัด ................... 

อ้างถึง  หนงัสือจังหวัด  ......... ที่ ............................. ลงวันที ่.............................  

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1602.4/ .......                       
                    ลงวนัที ่…………………………….  จํานวน   ..  แผ่น 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบว่า คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ........... 
ได้เข้าทําการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต ............. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเป็น
โรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ....... ของ .........(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) .............
ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ ........ ตําบล ............... อําเภอ ........ 
จังหวัด .................... ตามใบอนุญาตจังหวัด ............... ฉบับที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. 
ใบอนุญาตส้ินอายุวันที่ ........................... พบว่า กระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  
มาตรา ........... ฐาน ................................. คณะเจ้าหน้าที่จึงได้กล่าวโทษดําเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน 
สภ. .......................... ตามประจําวันข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. 
ลงวันที่ ................... จังหวัดจึงได้แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ผู้รับอนุญาต
ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ปรากฏว่าข้อโต้แย้งและพยานหลักฐาน
ไม่สามารถรับฟังได้ จังหวัดจึงพักใช้ใบอนุญาต .................... (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .................. 
ตามใบอนุญาตจังหวัดดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลา ........ วัน ตามคําส่ังจังหวัด ........ ท่ี ..........  / พ.ศ. ...... 
ลงวันที่ .......  เดือน ................ พ.ศ. 25..... และจังหวัดได้แจ้งกรมป่าไม้ทราบว่ามีความเห็น ............... 
(สมควร/ไม่สมควร) .......... เพิกถอนใบอนุญาตรายนี้ เพราะ .......... (ระบุเหตุผลความจําเป็น) .............. 
ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว  นั้น 

 กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ได้ประมวลเร่ืองรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาศัยอํานาจตาม
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ตัวอย่างหนังสือ กรมป่าไม้ส่งหนังสือรัฐมนตรีให้จังหวัดทราบ 
ท้องจังหวัดในส่วนภูมิภาค 

 
 
ที่ ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  
 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
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 25 .... 

เรื่อง  ขอให้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานเพิ่มเติม  กรณีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   

เรียน  ผู้ว่าราชการจงัหวัด ................... 

อ้างถึง  หนงัสือจังหวัด  ......... ที่ ............................. ลงวันที ่.............................  

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1602.4/ .......                       
                    ลงวนัที ่…………………………….  จํานวน   ..  แผ่น 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบว่า คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ........... 
ได้เข้าทําการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต ............. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเป็น
โรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ....... ของ .........(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) .............
ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ ........ ตําบล ............... อําเภอ ........ 
จังหวัด .................... ตามใบอนุญาตจังหวัด ............... ฉบับที่ .......... เล่มที่ ............. ลงวันที่ ............. 
ใบอนุญาตส้ินอายุวันที่ ........................... พบว่า กระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  
มาตรา ........... ฐาน ................................. คณะเจ้าหน้าที่จึงได้กล่าวโทษดําเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน 
สภ. .......................... ตามประจําวันข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. 
ลงวันที่ ................... จังหวัดจึงได้แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ผู้รับอนุญาต
ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ปรากฏว่าข้อโต้แย้งและพยานหลักฐาน
ไม่สามารถรับฟังได้ จังหวัดจึงพักใช้ใบอนุญาต .................... (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .................. 
ตามใบอนุญาตจังหวัดดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลา ........ วัน ตามคําส่ังจังหวัด ........ ท่ี ..........  / พ.ศ. ...... 
ลงวันที่ .......  เดือน ................ พ.ศ. 25..... และจังหวัดได้แจ้งกรมป่าไม้ทราบว่ามีความเห็น ............... 
(สมควร/ไม่สมควร) .......... เพิกถอนใบอนุญาตรายนี้ เพราะ .......... (ระบุเหตุผลความจําเป็น) .............. 
ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว  นั้น 

 กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ได้ประมวลเร่ืองรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาศัยอํานาจตามพิจารณาแล้ว	ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอาศัยอ�านาจตาม

วันที่	.......		เดือน	.................		พ.ศ.	...........
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ความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โปรดมีบัญชาสั่งการให้เพิกถอน
ใบอนุญาตของผู้รับอนุญาตรายนี้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมที่ส่งมาด้วยแล้ว ดังนั้น กรมป่าไม้จึงขอให้จังหวัดโปรดสั่งเจ้าหน้าที่นําหนังสือกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมดังกล่าวไปส่งให้ผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ 
โดยให้ผู้รับอนุญาตลงชื่อรับทราบหนังสือดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 อนึ่ง โปรดแจ้งผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทราบด้วยว่า มีสิทธิทีจ่ะโต้แย้ง แสดง
พยานหลักฐานแก้ข้อบัญชาส่ังการให้เพิกถอนใบอนุญาตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้นได้ โดยขอให้ทําเป็นหนังสือแจ้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ภายใน
ระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วัน) ........ วัน นับแต่ได้รับหนังสือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากล่วงเลยระยะเวลา
ดังกล่าวทางราชการถือว่าผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตราดังกล่าวข้างต้น 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ ผลเป็นประการใดแจ้งให้
กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสําเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

  ขอแสดงความนบัถือ 

                                                           ลงนาม ……………………………….. 
                                                                     ( ............................. ) 
                                                                         อธิบดีกรมป่าไม้ 
 
 
 
 
 
สํานักการอนญุาต 
โทร.  0 2579 4852 
โทรสาร  0 2579 6533 
http://www.forest.go.th 
สําเนาส่ง  ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ ...... ( ....... ) 
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ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้ส่งหนังสือรัฐมนตรีแจ้งให้ผูร้ับอนุญาตทราบ 
ท้องกรุงเทพมหานคร 

 
 
ที่ ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  
 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
 กรุงเทพฯ 1090 

 25 .... 

เรื่อง  ขอให้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานเพิ่มเติม  กรณีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   

เรียน  ......... (ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรฐัมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) ......... 

อ้างถึง  หนงัสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1024/............ ลงวันที่ ............................... 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1602.4/ .......                       
                    ลงวนัที ่…………………………….  จํานวน   ..  แผ่น 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง  กรมป่าไม้ได้แจ้งคําส่ังกรมป่าไม้ ที่ .........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  
เดือน ............. พ.ศ. 25..... เรื่อง ให้พักใช้ใบอนุญาต ........ (ประเภทใบอนุญาต) ....................... ราย 
........ (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) ..... ให้ ...... (ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) ......ทราบ 
กรณี คณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกิจการของท่านและพบว่ามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 และได้กล่าวโทษดําเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน สน. ..................... ตามประจําวัน
ข้อที่ ...... เวลา .......... น. คดีที่ ........... ยึดทรัพย์ที่ ........... ลงวันที่ ................. กรมป่าไม้จึงได้แจ้งสิทธิ
และหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ท่านทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐาน
เพ่ิมเติมแล้ว ปรากฏว่าข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานไม่สามารถรับฟังได้ กรมป่าไม้จึงได้สั่งพักใช้ใบอนุญาต 
............ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ........... ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ ฉบับที่ ...... เล่มที่ ........ ลงวันที่ 
............ ใบอนุญาตส้ินอายุวันที่ ............... เป็นเวลา ........ วัน ตามคําส่ังดังกล่าวข้างต้น  ความละเอียด
แจ้งอยู่แล้ว  นั้น 

 กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ได้ประมวลเร่ืองรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โปรดมีบัญชาสั่งการให้เพิกถอน
ใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นของท่าน อนึ่ง ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐาน
แก้ข้อบัญชาส่ังการให้เพิกถอนใบอนุญาตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าวข้างต้นได้ โดยขอให้ทําเป็นหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (เลขที่ 

พิจารณาแล้ว	ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอาศัยอ�านาจตาม

วันที่	.......		เดือน	.................		พ.ศ.	...........
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92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ภายในระยะเวลา 
...... (ไม่เกิน 15 วัน) ........ วัน นับแต่ได้รับหนังสือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าว
ทางราชการถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
มาตราดังกล่าวข้างต้น 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป 

  ขอแสดงความนบัถือ 

                                                          ลงนาม ……………………………….. 
                                                                     ( .......................... ) 
                                                                        อธิบดีกรมป่าไม้ 
 
 
 
 
 
สํานักการอนญุาต 
โทร.  0 2579 4852 
โทรสาร  0 2579 6533 
http://www.forest.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 209

ตัวอยา่ง  รูปแบบของ “คําสั่งเพิกถอนใบอนญุาต” 
 (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ข้อ 16)*1 

คําสั่ง ..........  (ชื่อส่วนราชการหรือตําแหน่งของผู้มีอํานาจที่ออกคําสั่ง)*1 
ที่ ..........(เลขที่ที่ออกคําสั่ง)  / ...... (เลขปีพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง)*1 

เรื่อง    ให้พักใช้ใบอนุญาต ............ (ประเภทใบอนุญาต) ราย ........ (ชื่อ สกุลผู้รับอนุญาต)*1 
--------- 

(ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ข้อ 16) *1  ข้อความ  เหตุที่ออกคําสั่ง  อํานาจที่ให้ออกคําสั่ง(ถ้าม)ี  
                                                         ข้อความที่สั่ง  วันใช้บังคับ*1 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539*2 
ม.372 (จัดให้มีเหตุผล ...)  (1) ข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญ 
                                     (2) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
                                     (3) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 
                                   (พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ มาตรา 61  ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 
ปรากฏแก่รัฐมนตรี หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควร
จะสั่งเพกิถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้) *3 

ม.39*2 (กําหนดเงื่อนไขเท่าที่จําเป็น)    (1) การกําหนดให้สิทธิสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
ม.40*2 (คําสั่งที่อาจอุทธรณ์ได้) ให้ระบุกรณทีี่อาจอุทธรณ์ การยื่นคําอุทธรณ์ ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์ 
ม. 44*2 วรรคหนึ่ง “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มี
กฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง
น้ันโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว” 

                                  (พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ ไม่มีบทบัญญตัิเกี่ยวกับการอุทธรณ์) *3 

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 และมาตรา 50 
วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสามารถยื่นคําฟอ้งตอ่ศาลปกครองชั้นต้นที่ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมี
ภูมิลําเนาหรือมีมูลคดีเกิดขึ้นในศาลปกครองชั้นต้นนั้นได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันรับทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต*4 

ม.36*2 (วันเดือนปีที่ทําคําสั่ง)                         สั่ง ณ วันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... *2 
 
(ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่ง) *2                 
(ชื่อและตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่ง) *2                        (  ............................................  ) *2 
                                                                       ตําแหน่ง .................................................. *2 
(ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ข้อ 16) *1 
 สั่ง ณ วันที่  ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดอืน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง*1 
                  ลงชื่อ  ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคําสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ ไว้ใต้ลายมือชื่อ*1 
                  ตําแหน่ง  ให้ลงตําแหน่งของผู้ออกคําสั่ง*1 

   เร่ือง ให้เพิกถอนใบอนุญำต ............ (ประเภทใบอนุญำต) รำย ........ (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญำต)*1
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ตัวอยา่ง  คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
ท้องจังหวัดในส่วนภูมิภาค 

 
 
 

คําส่ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ ..........  / พ.ศ. ......  

เรื่อง  ให้เพิกถอนใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ........ (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) ……. 
--------- 

 ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานจากกรมป่าไม้ว่า จังหวัด 
................ แจ้งว่า คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ................... ได้เข้าทําการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต 
............. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลัง
แรงม้าด้วย) ....... ของ .........(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ............. ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) 
..... ถนน ............... หมู่ที่ ........ ตําบล .................. อําเภอ ........ จังหวัด .................... ตามใบอนญุาต
จังหวัด ............... ฉบับที่ .......... เล่มท่ี ............. ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตส้ินอายุวันที่ ................. 
พบว่า กระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ฐาน ................................. 
คณะเจ้าหน้าที่จึงได้กล่าวโทษดําเนินคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สภ. .......................... ตามประจําวัน
ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ ....................... จังหวัดจึงได้
แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ...... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ...................... 
ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ต่อมาจังหวัดจึงพักใช้ใบอนุญาต ........... 
.......... (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ............... ตามใบอนุญาตจงัหวดัดังกล่าวข้างต้นเปน็เวลา ........ วัน 
ตามคําส่ังจังหวัด ........ ที่ ..........  / พ.ศ. ...... ลงวันที ่.......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... และจังหวัดได้
มีความเห็นว่า ............. (สมควร/ไม่สมควร) ......... เพิกถอนใบอนญุาตรายนี้ เพราะ .......... (ระบุเหตุผล
ความจําเป็น) .............. 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องราว ประกอบ
ความเห็นของจังหวัด สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้พ้ืนที่และกรมป่าไม้แล้ว ด้วยเหตุกระทําความผิดและ
ถูกลงโทษสั่งพักใช้ใบอนุญาต รายละเอียดดังกล่าวมาข้างต้น  พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
มาตรา 61 บัญญัติว่า “ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 ปรากฏแก่รัฐมนตรี 
หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้” ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีบัญชาสั่งการ
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ให้เพิกถอนใบอนุญาตของ ..........(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ........... ตามใบอนุญาตจังหวัดดังกล่าวข้างต้น 
นับแต่วันรับทราบคําส่ังนี้เป็นต้นไป  

 อนึ่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง 
บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มี
กฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คูก่รณีอุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง
นั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว” 
สําหรับพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติสิทธิการอุทธรณ์คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
ไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด  ดังนั้น ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังฉบบัน้ีต่อผูใ้ดได้
อีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสามารถยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ถูกส่ัง
เพิกถอนใบอนุญาตมีภูมิลําเนาหรือมีมูลคดีเกิดข้ึนในศาลปกครองชั้นต้นนั้นได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
รับทราบคําส่ังน้ี ตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
มาตรา 46 วรรคหนึ่ง  มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 และมาตรา 50 วรรคหนึ่ง  
 
                                                                 ส่ัง ณ วันที่ ....  เดือน ............. พ.ศ. 25.....              
 
                 
                                                                       (  ............................................  ) 
                                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
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 อนึ่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง 
บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มี
กฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คูก่รณีอุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง
นั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว” 
สําหรับพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติสิทธิการอุทธรณ์คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
ไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด  ดังนั้น ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังฉบบัน้ีต่อผูใ้ดได้
อีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสามารถยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ถูกส่ัง
เพิกถอนใบอนุญาตมีภูมิลําเนาหรือมีมูลคดีเกิดข้ึนในศาลปกครองชั้นต้นนั้นได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
รับทราบคําส่ังน้ี ตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
มาตรา 46 วรรคหนึ่ง  มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 และมาตรา 50 วรรคหนึ่ง  
 
                                                                 ส่ัง ณ วันที่ ....  เดือน ............. พ.ศ. 25.....              
 
                 
                                                                       (  ............................................  ) 
                                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวอยา่ง  คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
ท้องที่กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

คําส่ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ ..........  / พ.ศ. ......  

เรื่อง  ให้เพิกถอนใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ........ (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) ……. 
--------- 

 ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานจากกรมป่าไม้ว่า เมื่อวันที่ 
........ เดือน ................. พ.ศ. .... คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ......................... ได้เข้าทําการตรวจสอบ
สถานที่รับอนุญาต .......... (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .............. (กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/
วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ....... ของ .........(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ........... ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตาม
ใบอนุญาต) ..... ถนน .................... หมู่ที่ ........ แขวง .................... เขต ................... กรุงเทพมหานคร 
ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ ฉบับที่ ....... เล่มที ่........ ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตส้ินอายุวันที่ ................. 
พบว่า กระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ฐาน ................................. 
คณะเจ้าหน้าที่จึงได้กล่าวโทษดําเนินคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สน. .......................... ตามประจําวัน
ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ ........... ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ ....................... กรมป่าไม้จึงได้ 
แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ........... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ................. 
ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ปรากฏว่าข้อโต้แย้งและพยานหลักฐาน
ไม่สามารถรับฟังได้ กรมป่าไม้จึงพักใช้ใบอนุญาต .................. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .................. 
ตามใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลา ........ วนั ตามคําส่ังกรมป่าไม้ ที่ ....... / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  
เดือน ............. พ.ศ. 25..... และกรมป่าไม้มีความเห็นว่า ............. (สมควร/ไม่สมควร) .......... เพิกถอน
ใบอนุญาตรายนี้ เพราะ .......... (ระบุเหตุผลความจําเป็น) .............. 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องราว ประกอบ
ความเห็นของกรมป่าไม้แล้ว ด้วยเหตุกระทําความผิดและถูกลงโทษสั่งพักใช้ใบอนุญาต รายละเอียดดังกล่าว
มาข้างต้น  พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 บัญญัติว่า “ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 ปรากฏแก่รัฐมนตรี หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาต
ตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะส่ังเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีเสียก็ได้” 
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีบัญชาส่ังการให้เพิกถอนใบอนุญาตของ ..........(ช่ือ-
สกุลผู้รับอนุญาต) ........... ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ดังกล่าวข้างต้น นับแต่วันรับทราบคําส่ังนี้เป็นต้นไป  
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 อนึ่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง 
บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มี
กฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คูก่รณีอุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง
นั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว” 
สําหรับพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติสิทธิการอุทธรณ์คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
ไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด  ดังนั้น ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังฉบบัน้ีต่อผูใ้ดได้
อีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสามารถยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ถูกส่ัง
เพิกถอนใบอนุญาตมีภูมิลําเนาหรือมีมูลคดีเกิดข้ึนในศาลปกครองชั้นต้นนั้นได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
รับทราบคําส่ังน้ี ตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
มาตรา 46 วรรคหนึ่ง  มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 และมาตรา 50 วรรคหนึ่ง  
 
                                                                 ส่ัง ณ วันที่ ....  เดือน ............. พ.ศ. 25.....              
 
                 
                                                                       (  ............................................  ) 
                                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
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ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
ท้องจังหวัดในส่วนภูมิภาค 

 
 
ที่ ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  
 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
 กรุงเทพฯ 1090 

 25 .... 

เรื่อง  ให้เพิกถอนใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ........ (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) ……. 

เรียน  ผู้ว่าราชการจงัหวัด ................... 

อ้างถึง  หนงัสือจังหวัด  ......... ที่ ............................. ลงวันที ่.............................  

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  คําส่ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ .......... / พ.ศ. ...... เรื่อง ให้เพิกถอน                

                     ใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ............ (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) …….. 
                    ลงวันที ่.......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... จํานวน   .....   แผ่น     

 ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบว่า........(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) .......... 
ผู้รับอนุญาต ............. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/
วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ....... ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ ....... 
ตําบล ............... อําเภอ ............ จังหวัด .................... ตามใบอนุญาตจังหวัด ............... ฉบับที่ ......... 
เล่มที่ ............. ลงวันที่ ................ ใบอนญุาตส้ินอายุวันที่ ................. กระทําผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ฐาน ..................................... จึงพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น
เป็นเวลา ........ วัน ตามคําส่ังจังหวัด ............ ท่ี ..........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  เดือน .................... 
พ.ศ. 25..... และจังหวัดมีความเห็น ...... (สมควร / ไม่สมควรเพิกถอนใบอนุญาต) ....... ความละเอียด
แจ้งอยู่แล้ว  นั้น 

 กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ได้ประมวลเร่ืองรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โปรดมีบัญชาสั่งการให้เพิกถอน
ใบอนุญาตของผู้รับอนุญาตรายน้ี ดังรายละเอียดปรากฏตามคําส่ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมที่ส่งมาด้วยแล้ว ดังนั้น กรมป่าไม้จึงขอให้จังหวัดโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ดําเนินการ ดังนี้.- 
 1. แจ้งคําส่ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ให้ผู้ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตรับทราบ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแจ้งสิทธิให้ทราบด้วยว่านับแต่วันรับทราบคําส่ัง 

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

พิจารณาแล้ว	ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอาศัยอ�านาจตาม
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ดังกล่าวข้างต้นเป็นต้นไป ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหมดสิทธิตามใบอนุญาตตลอดไป แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสามารถยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีภูมิลําเนา
หรือมีมูลคดีเกิดข้ึนในศาลปกครองชั้นต้นนั้นได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันรับทราบคําส่ังน้ี ตามความใน
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง  
มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 และมาตรา 50 วรรคหนึ่ง 
 2.  ให้เจ้าหน้าที่ซ่ึงไปทําการแจ้งคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต เรียกใบอนุญาตคืนมาติดไว้กับ
ต้นข้ัวเป็นหลักฐาน พร้อมหมายเหตุไว้ในใบอนุญาตว่าถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามคําส่ังของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ......  ลงวันที่ .. เดือน ... ป ีพ.ศ. ……. 
 3. ให้เจ้าหน้าที่เรียกหนังสือกํากับไม้แปรรูป (ในกรณีเป็นโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป) 
หรือหนังสือกํากับส่ิงประดิษฐ์ฯ (ในกรณีค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งส่ิงประดิษฐ์ เครื่องใช้ 
หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้าม) ที่ยังไม่ได้ใช้มาทําลายโดยใช้วิธีเจาะไม่ให้ฉีกขาดจากต้นขั้ว 
พร้อมกับหมายเหตุไว้ในต้นขั้วและในทะเบียนเป็นหลักฐานด้วยว่า ได้ทําลายหนังสือกํากับไม้แปรรูปหรือ
หนังสือกํากับส่ิงประดิษฐ์ฯ เล่มที่ใด ตั้งแต่ฉบับใดถึงฉบับใด  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ ผลเป็นประการใดแจ้งให้
กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสําเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

  ขอแสดงความนบัถือ 

                                                          ลงนาม ……………………………….. 
                                                                ( .......................... ) 
                                                                   อธิบดีกรมป่าไม้ 
 
 
 
 
 
สํานักการอนญุาต 
โทร.  0 2579 4852 
โทรสาร  0 2579 6533 
http://www.forest.go.th 
สําเนาส่ง  ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรพัยากรป่าไม้ที่ ...... ( ....... ) 
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ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
ท้องกรุงเทพมหานคร 

 
 
ที่ ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  
 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
 กรุงเทพฯ 1090 

 25 .... 

เรื่อง  ให้เพิกถอนใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ........ (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) ……. 

เรียน  ......... (ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรฐัมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) ......... 

อ้างถึง  หนงัสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1024/............ ลงวันที่ ............................... 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย  คําส่ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ .......... / พ.ศ. ...... เรื่อง ให้เพิกถอน                
                    ใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ............ (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) …….. 
                    ลงวันที ่.......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... จํานวน   .....   แผ่น     

 ตามหนังสือท่ีอ้างถึง กรมป่าไม้แจ้งให้ทราบถึงสิทธิที่จะโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานแก้ข้อบัญชา
ส่ังการให้เพิกถอนใบอนุญาตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหนังสือ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1602.4/ .......  ลงวันที่ ………………… โดยขอให้ทาํเปน็
หนังสือแจ้งไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ภายในระยะเวลา ..... (ไม่เกิน 15 วัน) ...... วัน นับแต่
ได้รับหนังสือกระทรวงฯ ดังกล่าวข้างต้น หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวทางราชการถือว่าท่านไม่ประสงค์
จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  กรณี ......... (ช่ือ-สกุลผู้รับ
อนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) ......... ได้รับอนุญาต ............ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) 
............... (กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ....... ตั้ง ณ เลขที่ ….... (ระบุ
ที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ ...... แขวง .................. เขต …….......... กรุงเทพมหานคร 
ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ ฉบับที่ ...... เล่มที่ ....... ลงวันที่ ................ ใบอนุญาตส้ินอายุวันที่ ................ 
กระทําผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ตามคําส่ังกรมป่าไม้ ที ่......  
/ พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  เดือน .................... พ.ศ. 25……..  ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว  นั้น 
 กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ได้ประมวลเร่ืองรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โปรดมีบัญชาสั่งการให้เพิกถอน
ใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นของท่าน ดังรายละเอียดปรากฏตามคําสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

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

ทส	๑๖๐๒.๔/	...........	ลงวันที่	..............................

พิจารณาแล้ว	ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอาศัยอ�านาจตาม
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และส่ิงแวดล้อมที่ส่งมาด้วยแล้ว ดังนั้น นับแต่วันรับทราบคําส่ังกระทรวงฯ ดังกล่าวข้างต้นเป็นต้นไป 
ท่านหมดสิทธิตามใบอนุญาตตลอดไป แต่อย่างไรก็ตามผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตสามารถยื่นคําฟ้อง
ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีภูมิลําเนาหรือมีมูลคดีเกิดข้ึนในศาลปกครองชั้นต้น
นั้นได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันรับทราบคําส่ังน้ี ตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง  มาตรา 47 วรรคหน่ึง มาตรา 49 และ
มาตรา 50 วรรคหนึ่ง 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

                                                          ลงนาม ……………………………….. 
                                                                ( .......................... ) 
                                                                   อธิบดีกรมป่าไม้ 
 
 
 
 
 
สํานักการอนญุาต 
โทร.  0 2579 4852 
โทรสาร  0 2579 6533 
http://www.forest.go.th 
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  ตัวอยา่ง บันทึกการปิดคําสั่งเพิกถอนใบอนญุาต   
(ตามพระราชบัญญตัิป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง) 

ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 
 

 
                                                          เขียนที่ เลขที่ .(ระบทีุต่ั้งตามใบอนญุาต). ถนน ...............  
                                                          หมูที่่ ........ ตําบล .................... อําเภอ ......................... 
                                                          จังหวัด ......................................................................... 

                                     วนัที ่......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

บันทึกฉบบันี้ทําข้ึนไว้เปน็หลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันน้ี เวลา ...................... น. เจ้าหน้าที่จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด .............. ได้เดินทางมายัง สถานที่รับอนุญาต ............ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. 
(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ..... ของ .... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาตซึ่ง
ถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) .....ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่
ที่ ........ ตําบล ............... อําเภอ ........ จังหวัด .................... เพ่ือแจ้งให้ .... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาตซึ่ง
ถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) ..... รับทราบหนังสือแจ้งคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ตามหนังสือศาลา
กลางจังหวัด ......................... ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ..... (เลขหนังสือ) ...... ลงวันที่ ..................... เรื่อง  
ให้เพิกถอนใบอนุญาต ..... (ประเภทใบอนุญาต) ......... ราย ........ (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรี
ส่ังเพิกถอนใบอนุญาต) และคําส่ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ .......... / พ.ศ. ...... เรือ่ง 
ให้เพิกถอนใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ............ (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) …….. ลง
วันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... แต่ปรากฏว่า .............. (ระบุเหตุที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้
ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได้) ….. 

 ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงได้ปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ 
....... (ระบุบริเวณที่ปิดหนังสือและคําส่ัง เช่น หน้าโรงงาน หน้าสํานักงาน ฯ เป็นต้น) ................ เมื่อ
วันที่  .....  เดือน ............... พ.ศ. 25...  พร้อมถ่ายรูปการทําการปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว ในการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ในครั้งน้ีพบ ........ (ระบุช่ือ-สกุล ซ่ึง
เป็นผู้อยู่ข้างเคียงหรือเป็นพนักงาน รปภ.ของโรงงาน/สถานที่รับอนุญาต ฯ) ...... อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
และเห็นเหตุการณ์ดําเนินงานของเจ้าหน้าที่  จึงแจ้งจุดประสงค์ของการดําเนินการให้ทราบเพื่อเป็น
พยานบุคคลด้วย 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
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 จึงบนัทึกการปิดหนงัสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนญุาตดังกล่าวไว้เปน็หลกัฐาน ทั้งนี้ 
เป็นการดําเนินการตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศกัราช 2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง 

 

                                                      ลงชื่อ                              เจ้าหน้าที่ ทสจ. จังหวัด ........ 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              เจ้าหน้าที่ ทสจ. จังหวัด ........ 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              พยาน 

                                                             (                             ) 

                                                      ลงชื่อ                              พยาน 

                                                             (                             ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
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ตัวอยา่ง บันทึกการปิดคําสั่งเพิกถอนใบอนญุาต  
(ตามพระราชบัญญตัิป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง) 

ท้องที่กรุงเทพมหานคร 
 

 

                                                          เขียนที่ เลขที่ .(ระบทีุต่ั้งตามใบอนญุาต). ถนน ...............  
                                                          หมูที่่ ........ แขวง .................... เขต ......................... 
                                                          กรงุเทพมหานคร 

                                     วนัที ่......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

บันทึกฉบบันี้ทําข้ึนไว้เปน็หลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันน้ี เวลา ...................... น. เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ สํานักการอนุญาต 
กรมป่าไม้ ได้เดินทางมายัง สถานที่รับอนุญาต ................ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ........................ 
(กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ..... ของ .... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาตซ่ึง
ถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) .....ต้ัง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ………............. 
หมู่ที่ ........ แขวง ............... เขต ............ กรุงเทพมหานคร เพ่ือแจ้งให้ …………... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต
ซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) …….... รับทราบหนังสือแจ้งคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ตามหนังสือ
กรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.4/ ….. (เลขหนังสือ) …….. ลงวันที่ ............................. เรื่อง  แจ้งคําส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาต ........ (ประเภทใบอนุญาต) ............ ราย ......... (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) ............... และคําส่ัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ .......... / พ.ศ. ...... เรื่อง ให้เพิกถอนใบอนุญาต ....... 
(ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย .................................. (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต) ………………….. ลงวันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... แต่ปรากฏว่า .............. (ระบุเหตทีุ่
พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
ได้) …………………………………………………………….. 

 ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงได้ปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ 
....... (ระบุบริเวณที่ปิดหนังสือและคําส่ัง เช่น หน้าโรงงาน หน้าสํานักงาน ฯ เป็นต้น) ............... เมื่อวันที่  
.....  เดือน ............... พ.ศ. 25...  พร้อมถ่ายรูปการทําการปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตไว้
เป็นหลักฐานด้วยแล้ว ในการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ในครั้งน้ีพบ ............... (ระบุช่ือ-สกุล ซ่ึงเป็นผู้อยู่
ข้างเคียงหรือเป็นพนักงาน รปภ.ของโรงงาน/สถานที่รับอนุญาต ฯ) ………….... อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและ
เห็นเหตุการณ์ดําเนินงานของเจ้าหน้าที่  จึงแจ้งจุดประสงค์ของการดําเนินการให้ทราบเพื่อเป็นพยาน
บุคคลด้วย 

 จึงบันทึกการปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ทั้งน้ี 
เป็นการดําเนินการตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง 

                                            ลงชื่อ                              เจ้าหน้าที่ส่วนอนญุาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                   (                           ) สํานักการอนุญาต  กรมป่าไม้   

                                            ลงชื่อ                              เจ้าหน้าที่ส่วนอนญุาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                   (                           ) สํานักการอนุญาต  กรมป่าไม้   

                                            ลงชื่อ                              เจ้าหน้าที่ส่วนอนญุาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                   (                           ) สํานักการอนุญาต  กรมป่าไม้   

                                            ลงชื่อ                              พยาน 

                                                   (                             ) 

                                            ลงชื่อ                              พยาน 

                                                   (                             ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
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 จึงบันทึกการปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ทั้งน้ี 
เป็นการดําเนินการตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 ทวิ วรรคสอง 

                                            ลงชื่อ                              เจ้าหน้าที่ส่วนอนญุาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                   (                           ) สํานักการอนุญาต  กรมป่าไม้   

                                            ลงชื่อ                              เจ้าหน้าที่ส่วนอนญุาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                   (                           ) สํานักการอนุญาต  กรมป่าไม้   

                                            ลงชื่อ                              เจ้าหน้าที่ส่วนอนญุาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                   (                           ) สํานักการอนุญาต  กรมป่าไม้   

                                            ลงชื่อ                              พยาน 

                                                   (                             ) 

                                            ลงชื่อ                              พยาน 

                                                   (                             ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔222

ตัวอยา่ง บันทึกการปิดคําสั่งเพิกถอนใบอนญุาต  
(ตามพระราชบัญญตัิวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70) 

ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 
 

                                                          เขียนที่ เลขที่ .(ระบทีุต่ั้งตามใบอนญุาต). ถนน ...............  
                                                          หมูที่่ ........ ตําบล .................... อําเภอ ......................... 
                                                          จังหวัด ......................................................................... 

                                     วนัที ่......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

บันทึกฉบบันี้ทําข้ึนไว้เปน็หลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันน้ี เวลา ...................... น. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัด .............. , เจ้าพนกังานตํารวจ สภอ. ……………………………… 
และปลัดอําเภอ …….…… หรือ …………………. *1 ได้เดินทางมายงั สถานทีร่ับอนุญาต ............ (ระบุกิจการ
ตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเปน็โรงงานให้ระบุวัตถปุระสงค์/วตัถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) …...... ของ 
………. (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาตซึ่งถูกรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) …….....ตั้ง ณ เลขที่ …. (ระบุทีต่ั้งตาม
ใบอนุญาต) ..... ถนน ............... หมู่ที่ ........ ตําบล ............... อําเภอ ……............. จังหวัด .................... 
เพื่อแจ้งให้ …….. (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ..... รบัทราบหนังสือแจ้งคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ตามหนงัสือ
ศาลากลางจังหวัด ........................ ท่ี .... (ตัวย่อจังหวัด)/ ..... (เลขหนังสือ) ...... ลงวันที่ ..................... 
เรื่อง  แจ้งคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต …... (ประเภทใบอนุญาต) …........ ราย ........ (ช่ือ-สกุลผู้รับอนญุาต
ซ่ึงถูกรฐัมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) …………… และคําส่ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ที่ .......... / พ.ศ. ...... เรื่อง ให้เพิกถอนใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ......................... 
(ช่ือ-สกุลผู้รบัอนุญาตซึ่งถูกรฐัมนตรีสัง่เพิกถอนใบอนุญาต) ……………..….. ลงวนัที่ .......  เดือน ............. 
พ.ศ. 25..... แต่ปรากฏว่า .............. (ระบุเหตุทีพ่นกังานเจ้าหน้าทีไ่ม่อาจให้ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
รับทราบหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้) ……………………………………………………………………………….… 

 ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงได้ปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ 
....... [ระบุบริเวณที่ปิดหนังสือและคําส่ัง เช่น หน้าสถานที่รับอนุญาต ............ (ระบุกิจการตาม
ใบอนุญาต) ................. หน้าสํานักงาน ฯ เป็นต้น ]  ................ เมื่อวันที่  .....  เดือน ............... พ.ศ. 
25... ต่อหน้าเจ้าพนักงานตํารวจ สภอ. ………………………… และปลัดอําเภอ …….…… หรือ …………………. *1 
ซ่ึงได้มาร่วมดําเนินการในครั้งนี้ด้วย 

 จึงบันทึกการปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ทั้งน้ี              
เป็นการดําเนินการตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70  



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
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                                                      ลงชื่อ                              เจ้าหน้าที่ ทสจ. จังหวัด ........ 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              เจ้าหน้าที่ ทสจ. จังหวัด ........ 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              เจ้าพนกังานตํารวจ สภอ ....... 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              ปลัดอําเภอ …….…… 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              กํานนัตําบล ........ 

                                                             (                             )    

                                                      ลงชื่อ                              พยาน 

                                                             (                             ) 

 

หมายเหต ุ *1  เป็นเจ้าพนกังานตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70 กําหนดไว้ คือ 
 (1) เจ้าพนกังานตํารวจ 
 (2) ข้าราชการส่วนกลาง 
 (3) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าทีร่บัผิดชอบในเขตพ้ืนที่ ได้แก่ 
 (ก) กํานนั 
 (ข) แพทย์ประจําตําบล 
 (ค) สารวัตรกาํนัน 
 (ง) ผู้ใหญ่บ้าน 
 (จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิน่ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 
 (ช) ข้าราชการประจําอําเภอหรือจังหวัด 

  

 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔224

ตัวอยา่ง บันทึกการปิดคําสั่งเพิกถอนใบอนญุาต  
(ตามพระราชบัญญตัิวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70) 

ท้องที่กรุงเทพมหานคร 
 

                                                          เขียนที่ เลขที่ .(ระบทีุต่ั้งตามใบอนญุาต). ถนน ...............  
                                                          หมูที่่ ........ แขวง .................... เขต ......................... 
                                                          กรงุเทพมหานคร 

                                     วนัที ่......... เดือน ................ พ.ศ. ....... 

บันทึกฉบบันี้ทําข้ึนไว้เปน็หลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันน้ี เวลา ...................... น. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาต
อุตสาหกรรมไม้ สํานักการอนุญาต กรมป่าไม้ , เจ้าพนักงานตํารวจ สน. ……………………… และ …….…… 
หรือ …………. *1 ได้เดินทางมายัง สถานทีร่ับอนญุาต ................ (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ............... 
(กรณีเปน็โรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) …..... ของ .... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาตซึ่ง
ถูกรฐัมนตรีสัง่เพิกถอนใบอนุญาต) .....ต้ัง ณ เลขที่ .. (ระบุทีต่ั้งตามใบอนุญาต) ..... ถนน ..................... 
หมู่ที ่........ แขวง ............... เขต ..................... กรุงเทพมหานคร เพือ่แจ้งให้ .... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต
ซ่ึงถูกรฐัมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) …….... รับทราบหนังสือแจ้งคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ตามหนงัสือ
กรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.4/ ... (เลขหนังสือ) ... ลงวันที่ .................. เรื่อง  แจ้งคาํส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
........ (ประเภทใบอนุญาต) ........... ราย ...... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกรัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาต) 
…......... และคําส่ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ .......... / พ.ศ. ...... เรื่อง ให้เพิกถอน
ใบอนุญาต ............ (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย .................................. (ช่ือ-สกุลผู้รับอนญุาตซึ่งถูก
รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนญุาต) ………………….. ลงวันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... แต่ปรากฏว่า 
................ (ระบุเหตุที่พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ม่อาจให้ผู้ถกูสั่งเพิกถอนใบอนุญาตรบัทราบหนังสือแจ้งพร้อม
คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได้) ………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงได้ปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ 
....... [ระบุบริเวณที่ปิดหนังสือและคําส่ัง เช่น หน้าสถานที่รับอนุญาต ............ (ระบุกิจการตาม
ใบอนุญาต) ................. หน้าสํานักงาน ฯ เป็นต้น ]  ................ เมื่อวันที่  .....  เดือน ............... พ.ศ. 
25... ต่อหน้าเจ้าพนักงานตํารวจ สน. …………………………… และ …….…… หรือ …………………. *1 ซ่ึงได้
มาร่วมดําเนินการในครั้งนี้ด้วย 

 จึงบันทึกการปิดหนังสือแจ้งพร้อมคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ทั้งน้ี              
เป็นการดําเนินการตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70 
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                                            ลงชื่อ                              เจ้าหน้าที่ส่วนอนญุาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                   (                           ) สํานักการอนุญาต  กรมป่าไม้   

                                            ลงชื่อ                              เจ้าหน้าที่ส่วนอนญุาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                   (                           ) สํานักการอนุญาต  กรมป่าไม้   

                                            ลงชื่อ                              เจ้าพนักงานตํารวจ สน ....... 

                                                   (                             )    

                                            ลงชื่อ                              เจ้าพนักงานปกครองเขต …….…… 

                                                   (                             )    

                                            ลงชื่อ                              กํานันแขวง ........ 

                                                   (                             )    

                                            ลงชื่อ                              พยาน 

                                                   (                             ) 

 

หมายเหต ุ *1  เป็นเจ้าพนกังานตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 70 กําหนดไว้ คือ 
 (1) เจ้าพนกังานตํารวจ 
 (2) ข้าราชการส่วนกลาง 
 (3) เจ้าพนักงานผู้มีหน้าทีร่บัผิดชอบในเขตพ้ืนที่ ได้แก่ 
 (ก) กํานนั 
 (ข) แพทย์ประจําตําบล 
 (ค) สารวัตรกาํนัน 
 (ง) ผู้ใหญ่บ้าน 
 (จ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 (ฉ) ข้าราชการส่วนท้องถิน่ หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 
 (ช) ข้าราชการประจําอําเภอหรือจังหวัด 
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บทที่  3 
การอุทธรณ์ คําสั่งทางปกครองว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ 

 คําส่ังทางปกครองสามารถทบทวนได้ใน 2 กรณี คือ การอุทธรณ์หรือโต้แย้งคําส่ังทางปกครอง 
และการขอให้พิจารณาใหม่ ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะกําหนดขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการอุทธรณ์ไว้
อย่างไร บุคคลผู้รับคําส่ังทางปกครองก็จะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายเฉพาะนั้นกําหนดไว้ หากไม่มีกฎหมาย
เฉพาะกําหนดไว้ บุคคลผู้รับคําสั่งทางปกครองที่ประสงค์จะอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวก็ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งเป็นกฎหมายกลาง อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ัง
มีหน้าที่ที่จะต้องระบุวิธีการและระยะเวลาในการอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองให้ทราบด้วย มิฉะนั้นระยะเวลา
อุทธรณ์จะเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าว หากไม่มีการแจ้งใหม่ ระยะเวลา
อุทธรณ์จะขยายไปเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคําส่ังทางปกครอง ดังบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 40 
 “มาตรา 40 คําส่ังทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์
หรือโต้แย้ง การยื่นคําอุทธรณ์หรือคําโต้แย้ง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าว
ไว้ด้วย 
 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์หรือการ
โต้แย้งเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลา
ดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคําส่ังทางปกครอง” 

 ก. ประโยชน์ของการอุทธรณ์ 
 1. เปน็มาตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 2. เป็นมาตรการที่ให้โอกาสฝ่ายปกครองแก้ไขความบกพร่องของตน เพ่ือให้การบริหารงาน
ของรัฐมีประสิทธิภาพ 
 3. เปน็มาตรการในการบรหิารงานยติุธรรมทางปกครองที่ดี และลดจํานวนคดีที่จะข้ึนสู่ศาล 

 ข. การอุทธรณ์หรือโต้แย้งคําสั่งทางปกครอง มีก่ีกรณี 
 การอุทธรณ์หรือโต้แย้งคําส่ังทางปกครอง สามารถดําเนินการได้ 2 กรณี คือ 
 กรณีที่ 1 การอุทธรณ์หรือโต้แย้งคําส่ังทางปกครอง ตามกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ดังบทบัญญัติต่อไปนี้ 
 “มาตรา 62  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่ังไม่อนุญาตตามคําขอของบุคคลใดตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามความในมาตรา 59 บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีได้ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี
ให้ถือเป็นที่สุด” 
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 ตามบทบัญญัติของกฎหมายป่าไม้ดังกล่าวข้างต้น คําส่ังทางปกครอง ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ 
ซ่ึงคู่กรณีสามารถอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีเพียง 2 
คําส่ัง คือ คําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอและคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต  
 เมื่อได้รับคําร้องอุทธรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ปัจจุบัน) อาจส่ังการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ส่ังอนุญาตตามคําขอ  ส่ังยืนตามคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(ส่ังไม่อนุญาต)  ส่ังให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาใหม่ เมื่อรัฐมนตรีฯ ส่ังประการใดแล้ว “ให้ถือเป็นที่สุด” 
ทั้งผู้ขอและพนักงานเจ้าหน้าที่จะอุทธรณ์ฎีกาคําส่ังของรัฐมนตรีต่อไปอีกไม่ได้โดยเด็ดขาด ทั้งน้ี เพราะ
กฎหมายห้ามไว้โดยชัดแจ้งแล้ว 
 กรณีที่ 2 การอุทธรณ์หรือโต้แย้งคําส่ังทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539  ส่วนที ่5 การอุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง ดังบทบญัญัติต่อไปนี้ 
 “มาตรา 44 ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดย
รัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้
คู่กรณีอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองนั้นโดยย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ตนได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว 
 คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง
ประกอบด้วย 
 การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลา
การบังคับตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง 
 มาตรา 45 ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง พิจารณาคําอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์
โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกบัคําอุทธรณ์ไม่ว่าทัง้หมด
หรือบางส่วนก็ให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําส่ังทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าวด้วย 
 ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน
ก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ภายในกาํหนดเวลาตามวรรค
หนึ่ง ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับ
รายงาน ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอํานาจพิจารณา
อุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว ในการน้ีให้ขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว 
 เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้กับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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 มาตรา 46 ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนคําส่ังทางปกครองได้ไม่
ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําส่ังทางปกครอง และอาจมี
คําส่ังเพิกถอนคําส่ังทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําส่ังนั้นไปในทางใดทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นการ 
เพ่ิมภาระหรือลดภาระหรือใช้ดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทําคําส่ังทางปกครองหรือมี
ข้อกําหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ 
 มาตรา 47 การใดที่กฎหมายกําหนดให้อุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ซ่ึงเป็นคณะกรรมการ
ขอบเขตการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น สําหรับกระบวนการพิจารณาให้
ปฏิบัติตามบทบัญญัติ หมวด 2 น้ี เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายดังกล่าว 
 มาตรา 48 คําส่ังทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย
หรือไม่ ให้คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ังนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการ
ดังกล่าวเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท สิทธิการอุทธรณ์และกําหนดเวลาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่
บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดว่า 
 ข้อ 2 การพิจารณาอุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังไม่เห็นด้วย
กับคําอุทธรณ์ ให้เป็นอํานาจของเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (2) เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่าหัวหน้า
ส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 
หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําเขต แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ของส่วนราชการ นั้น 
 (8) ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัด นายอําเภอ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการของจังหวัด เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการของอําเภอ หรือ
เจ้าหน้าที่ของสภาตําบล เว้นแต่กรณีที่กําหนดไว้แล้วใน (1) หรือ (3) 
 ตามบทบัญญัติของกฎหมายปกครองดังกล่าวข้างต้น คําส่ังทางปกครอง ว่าด้วยกิจการ
อุตสาหกรรมไม้ซึ่งคู่กรณีสามารถอุทธรณ์ได้ คือ คําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอ เพราะกฎหมายป่าไม้ไม่
มีบทบัญญัติกําหนดไว้โดยเฉพาะแต่อย่างใด 

 ค. รูปแบบของคําอุทธรณ์ 
 สําหรับรูปแบบของคําอุทธรณ์นั้น พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่ได้บัญญัติ
ไว้ แต่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคสอง บัญญัติว่า 
“คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย” 
 ดังน้ัน คําอุทธรณ์  (1) ต้องทําเป็นหนังสือ 
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  (2) หนังสืออุทธรณ์ต้องระบุข้อโต้แย้งในการอุทธรณ์ และ 
  (3) หนังสืออุทธรณ์ต้องระบุข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
 ง. กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ 
 1. การอุทธรณ์ “คําส่ังคืนคําขอ” 
 กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ “คําส่ังคืนคําขอ” มีดังนี้.- 
 (1) ในการอุทธรณ์คําส่ังคืนคําขอ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติ
ไว้ว่า ให้ดําเนินวิธีการอุทธรณ์อย่างไร ยื่นคําอุทธรณ์ต่อผู้ใด ภายในกําหนดเวลากี่วัน และใครมีอํานาจ
พิจารณาคําอุทธรณ์ ดังนั้น จึงต้องนําบทบัญญัติของกฎหมายอื่นมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ คือ 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า 
 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองใดไม่ได้ออก
โดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายกําหนดข้ันตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณี
อุทธรณ์คําส่ังทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตน
ได้รับแจ้งคําส่ังดังกล่าว” 
 มาตรา 45 วรรคสาม “เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้
เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดว่า 
 ข้อ 2 การพิจารณาอุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังไม่เห็นด้วย
กับคําอุทธรณ์ ให้เป็นอํานาจของเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (2) เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่าหัวหน้า
ส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 
หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําเขต แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ของส่วนราชการ นั้น 
 (8) ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัด นายอําเภอ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการของจังหวัด เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการของอําเภอ หรือ
เจ้าหน้าที่ของสภาตําบล เว้นแต่กรณีที่กําหนดไว้แล้วใน (1) หรือ (3) 
 1) ท้องที่ส่วนภูมิภาค 
 การยื่นเรื่องราวคําขอว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ในส่วนภูมิภาค กล่าวมาแล้วว่าผูยื้น่คาํขอ
ต้องยื่นต่อนายอําเภอท้องที่ ในกรณีคืนคําขอนายอําเภอจึงเป็นผู้มีอํานาจลงนามในหนังสือแจ้งคืนคําขอ 
(คําส่ังคืนคําขอ) ดังนั้น การอุทธรณ์คําส่ังคืนคําขอ ผู้ยื่นคําขอต้องทําเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและ
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วยโดยย่ืนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจพิจารณา
อุทธรณ์ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
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ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ข้อ 2 (8) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ยื่นคําขอได้รับหนังสือแจ้งคืนคําขอ 
(คําส่ังคืนคําขอ) และต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์ จํานวน 100 บาท ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียม ข้อ 2 [ให้กําหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ี (27) การอุทธรณ์ (ก) เร่ืองเกี่ยวกับการอนุญาต 
ครั้งละ 100 บาท] 
 2) ท้องที่กรุงเทพมหานคร 
 การยื่นเรื่องราวคําขอว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ในท้องที่กรุงเทพมหานคร กล่าวมาแล้ว
ว่าผู้ยื่นคําขอต้องยื่น ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในกรณีคืนคําขอผู้อํานวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
เป็นผู้มีอํานาจลงนามในหนังสือแจ้งคืนคําขอ (คําส่ังคืนคําขอ) ดังนั้น การอุทธรณ์คําส่ังคืนคําขอ ผู้ยื่นคําขอ
ต้องทําเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วยโดยยื่นต่อ
ผู้อํานวยการสํานักการอนุญาตซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ข้อ 2 (2) ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้ยื่นคําขอได้รับหนังสือแจ้งคืนคําขอ (คําส่ังคืนคําขอ) และต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์ 
จํานวน 100 บาท ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 [ให้กําหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ (27) 
การอุทธรณ์ (ก) เรื่องเกี่ยวกับการอนุญาต ครั้งละ 100 บาท] 
 (2) ในท้องที่ส่วนภูมิภาคเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคําอุทธรณ์คําส่ังคืนคําขอแล้ว ให้
ส่งคําอุทธรณ์ไปให้เจ้าหน้าที่ผู้ออก(ทํา)คําส่ัง คือนายอําเภอท้องที่เป็นผู้พิจารณา สําหรับท้องที่กรุงเทพมหานคร
เมื่อผู้อํานวยการสํานักการอนุญาตได้รับคําอุทธรณ์คําส่ังคืนคําขอแล้ว ให้ส่งคําอุทธรณ์ไปให้เจ้าหน้าที่
ผู้ออก(ทํา)คําส่ัง คือผู้อํานวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้เป็นผู้พิจารณา 
 (3) เจ้าหน้าที่ผู้ออก(ทํา)คําส่ังต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 45 ดังนี้ 
 (3.1) ต้องพิจารณาคําอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยมิชักช้า ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วัน
ได้รับคําอุทธรณ์ 
 (3.2) ในกรณีเห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เจ้าหน้าที่ย่อมมีอํานาจ
ในการแก้ไข เปล่ียนแปลงคําส่ังทางปกครองตามความเห็นของตนได้ภายในกําหนดระยะเวลา 30 วัน 
 (3.3) ในกรณีไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เจ้าหน้าที่รายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้อํานวยการสํานัก
การอนุญาต แล้วแต่กรณี) ภายในกําหนดระยะเวลา 30 วัน เพ่ือให้ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์วินิจฉัยส่ังการ 
 (4) ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้อํานวยการสํานักการ
อนุญาต แล้วแต่กรณี) ต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
มาตรา 45 โดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุ
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จําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จ ก็มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนกําหนดและขยายเวลาพิจารณาได้
ไม่เกิน 30 วัน นับแต่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว 
 ดังนั้น เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้อํานวยการสํานักการอนุญาต แล้วแต่กรณี ได้รับรายงาน
จากนายอําเภอท้องที่หรือผู้อํานวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้แล้วแต่กรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
ผู้อํานวยการสํานักการอนุญาต แล้วแต่กรณี สามารถทบทวนคําส่ังทางปกครองได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ออก(ทํา)คําส่ังทางปกครอง 
(นายอําเภอท้องที่หรือผู้อํานวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้แล้วแต่กรณี) และอาจจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําส่ังทางปกครองไม่ว่าในทางที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้อุทธรณ์ได้ เช่น ส่ังยืนตามคําส่ังของเจ้าหน้าที่
ผู้ออก(ทํา)คําส่ัง ส่ังให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาใหม่ เป็นต้น 

 2. การอุทธรณ์ “คําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ และคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต” 
 กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ “คําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ และคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต” 
มีดังนี้.- 
 (1) การอุทธรณ์คําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ และคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต วิธีการอุทธรณ์ต้อง
ทําอย่างไร ยื่นคําอุทธรณ์ต่อผู้ใด ภายในกําหนดเวลากี่วัน และใครมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ มีบทบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
2484 กําหนดไว้ คือ 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง 
บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองนั้น
โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคําส่ังดังกล่าว” 
 กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคําส่ังตามกฎหมายป่าไม้ หากคําส่ังนั้นมีลักษณะเป็นเป็นคําส่ังทาง
ปกครองซึ่งมิได้ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรี แม้ว่ากฎหมายเฉพาะจะมิได้บัญญัติถึงสิทธิการ
อุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้ ผู้รับคําส่ังก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ทําคําส่ังได้ ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ตนได้รับแจ้งคําส่ัง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44  
โดยกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์จะเป็นไปตามกฎหมายนี้ 
 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา 62 บัญญัติว่า “ในกรณีที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่ังไม่อนุญาตตามคําขอของบุคคลใดตามความในพระราชบัญญัติน้ี หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ตามความในมาตรา 59 บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีได้ภายในกําหนด
สามสิบวันนับแต่วันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด” 
 ดังนั้น คู่กรณีตามคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ และคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต ต้องยืน่คาํอุทธรณ์
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซ่ึงเป็นกฎหมายเฉพาะ คือ 
ย่ืนคําอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ภายในกําหนด

หากค�าสั่งนั้นมีลักษณะเป็นค�าสั่งทาง

2)
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สามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง  สําหรับกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ เช่น กําหนดระยะเวลาการ
พิจารณาอุทธรณ์ กฎหมายป่าไม้ฉบับน้ีไม่มีบทกําหนดไว้แต่ประการใด จึงต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 (2) เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ออก(ทํา)คําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ หรือคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต คือ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมป่าไม้แล้วแต่กรณี ได้ออกคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอ หรือคําส่ังพักใช้
ใบอนุญาต และคู่กรณี คือ ผู้ยื่นคําขอซ่ึงได้รับคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอหรือผู้รับอนุญาตซ่ึงถูกสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตได้รับแจ้งหรือถือว่าได้รับแจ้งคําส่ังแล้ว ให้คู่กรณีจัดทําคําอุทธรณ์เป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง
ในการอุทธรณ์ ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย ยื่นคําอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์) ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่
วันทราบคําส่ัง และต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์ จํานวน 100 บาท ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 
23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม 
ข้อ 2 [ให้กําหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ี (27) การอุทธรณ์ (ก) เรื่องเกี่ยวกับการอนุญาต ครั้งละ 100 บาท] 
และรัฐมนตรีฯ ได้รับคําอุทธรณ์แล้ว ให้ส่งคําอุทธรณ์ไปให้เจ้าหน้าที่ผู้ออก(ทํา)คําส่ัง คือผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรืออธิบดีกรมป่าไม้แล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณา 
 (3) เจ้าหน้าที่ผู้ออก(ทํา)คําส่ังต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 45 ดังนี้ 
 (3.1) ต้องพิจารณาคําอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยมิชักช้า ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วัน
ได้รับคําอุทธรณ์ 
 (3.2) ในกรณีเห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เจ้าหน้าที่ย่อมมีอํานาจ
ในการแก้ไข เปล่ียนแปลงคําส่ังทางปกครองตามความเห็นของตนได้ภายในกําหนดระยะเวลา 30 วัน 
 (3.3) ในกรณีไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เจ้าหน้าที่รายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม) ภายในกําหนดระยะเวลา 30 วัน เพื่อให้ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์วินิจฉัยส่ังการ 
 (4) ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม) ต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 45 
โดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จ ก็มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนกําหนดและขยายเวลาพิจารณาได้ไม่เกิน 30 วนั 
นับแต่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว 
 ดังนั้น เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรายงานจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมป่าไม้แล้วแต่กรณี รัฐมนตรีฯ สามารถทบทวนคําส่ังทางปกครองได้ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ออก(ทํา)คําส่ัง
ทางปกครอง (ผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีกรมป่าไม้แล้วแต่กรณี) และอาจจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําส่ัง
ทางปกครองไม่ว่าในทางที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้อุทธรณ์ได้ เช่น ส่ังอนุญาตตามคําขอ  ส่ังเพิกถอน
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คําส่ังพักใช้ใบอนุญาต ส่ังยืนตามคําส่ังของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําส่ัง (ส่ังไม่อนุญาตหรือส่ังพักใช้ใบอนญุาต)  
ส่ังให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาใหม่ เมื่อรัฐมนตรีฯ ส่ังประการใดแล้ว “ให้ถือเป็นที่สุด” ทั้งผู้ยื่นคําขอ
ซ่ึงได้รับคําส่ังไม่อนุญาตตามคําขอหรือผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต และพนักงานเจ้าหน้าที่จะ
อุทธรณ์ฎีกาคําส่ังของรัฐมนตรีต่อไปอีกไม่ได้โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพราะกฎหมายห้ามไว้โดยชัดแจ้งแล้ว 

 จ. การจดแจ้งสิทธิอุทธรณ์โต้แย้ง ในคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์
ในหลายมาตรา ซ่ึงเจ้าหน้าที่ผู้ออก(ทํา)คําส่ังต้องนํามาปฏิบัติด้วย กล่าวคือ 
 1. ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดเป็นคําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์โต้แย้งต่อไปได้ 
องค์กรเจ้าหน้าท่ีผู้ออกคําสั่งทางปกครองจะต้อง ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์โต้แย้ง การยื่นคําอุทธรณ์
หรือโต้แย้ง (ว่าจะต้องอุทธรณ์โต้แย้งต่อองค์กรฝ่ายปกครองใด) ตลอดจนระยะเวลาสําหรบัการอุทธรณ์
หรือโต้แย้งดังกล่าวให้บุคคลผู้รับคําส่ังทางปกครองหรือผู้ตกอยู่ในบังคับของคําส่ังทางปกครองทราบด้วย 
(มาตรา 40 วรรคหนึ่ง)   
 2. กรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง องค์กรเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองที่มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์หรือโต้แย้ง ตลอดจนระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้ง องค์กร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ออกคําส่ังทางปกครองย่อมจะต้องจดแจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งตามหลักเกณฑ์
ที่ได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมายเฉพาะนั้นลงไว้ในคําส่ังทางปกครอง  
 ถ้ากฎหมายเฉพาะที่เป็นฐานแห่งการออกคําส่ังทางปกครองไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์การ
อุทธรณ์หรือโต้แย้งคําส่ังทางปกครองไว้โดยเฉพาะ และปรากฏว่าคําส่ังทางปกครองดังกล่าวนั้นไม่ได้
ออกโดยรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดเป็นที่สุดในฝ่ายปกครอง องค์กรเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองผู้ออกคําส่ังทางปกครอง (ในชั้นต้น) จะต้องจดแจ้งสิทธิอุทธรณ์โดยกําหนดให้บุคคลผู้รับ
คําส่ังทางปกครองหรือผู้ที่ตกอยู่ในบังคับของคําส่ังทางปกครองอุทธรณ์ต่อตนเองภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่บุคคลดังกล่าวได้รับแจ้งคําส่ังทางปกครอง (มาตรา 44 วรรคหนึ่ง) 
 การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองในข้อน้ี 
กล่าวคือ การไม่จดแจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งคําส่ังทางปกครองหรือจดแจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
โดยไม่ถูกต้องไว้ในคําส่ังทางปกครองไม่ส่งผลถึงขนาดทําให้คําสั่งทางปกครองดังกล่าวเป็นคําสั่ง
ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอาจถูกเพิกถอนได้ คําส่ังทางปกครองที่ไม่มีการจดแจ้งสิทธิ
อุทธรณ์หรือโต้แย้งยังคงเป็นคําสั่งทางปกครองที่มีผลสมบูรณ์ในทางกฎหมาย (หากไม่ต้องด้วยเหตุ
แห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายประการอื่น) เพียงแต่ระยะเวลาในการอุทธรณ์หรอืโต้แย้งคาํส่ังทางปกครอง
ดังกล่าวจะเริ่มนับก็ต่อเมื่อองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ออกคําส่ังฯ ได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
คําส่ังทางปกครองนั้นไปยังผู้รับคําส่ังทางปกครองในภายหลัง ถ้าไม่มีการแจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
ดังกล่าวในภายหลัง และระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งคําส่ังทางปกครองสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายระยะเวลา
อุทธรณ์หรือโต้แย้งคําส่ังทางปกครองเป็นหนึ่งปนีับแต่วันรับ (แจ้ง) คําส่ังทางปกครอง (มาตรา 40 วรรคสอง) 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔234

 3. คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดเปน็
ที่สุดในฝ่ายปกครอง แม้ว่าจะเป็นคําส่ังทางปกครองที่ไม่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ในฝ่ายปกครอง 
ซ่ึงส่งผลให้องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ออกคําส่ัง (รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ) ไม่ต้องจดแจ้งสิทธิ
อุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้ในคําส่ังทางปกครองนั้น  แต่โดยเหตุที่คําส่ังทางปกครองที่ออกโดยรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการท่ีมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดเป็นที่สุดเป็นคําส่ังทางปกครองที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ 
รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการผู้ออกคําสั่งฯ จึงต้องระบุวิธีการยื่นคําฟ้องและระยะเวลาสําหรับยื่น
คําฟ้องไว้ในคําสั่งทางปกครองดังกล่าวด้วย  ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 50 ในกรณีที่ปรากฏว่ารัฐมนตรีหรือคณะกรรมการผู้ออก
คําส่ังฯ ไม่ได้จดแจ้งวิธีการยื่นคําฟ้องและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟ้องไว้ในคําส่ังทางปกครอง ให้รัฐมนตรี
หรือคณะกรรมการผู้ออกคําส่ังฯ แจ้งข้อความดังกล่าวให้ผู้รับคําส่ังทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีเช่นน้ีให้
ระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟ้องเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ผู้รับคําส่ังฯ ได้รับแจ้งข้อความดังกล่าว ถ้าไม่มีการ
แจ้งใหม่และระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองมีกําหนดน้อยกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเวลาสําหรับ
ยื่นคําฟ้องเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคําส่ังฯ  หลักเกณฑ์ในการจดแจ้งวิธีการและระยะเวลาในการยื่น
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองที่กล่าวมาน้ีไม่ได้ใช้บังคับกับรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด
เป็นที่สุดในฝ่ายปกครองเท่านั้น แต่ใช้บังคับกับองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งหมดซึ่งออกคําสั่ง
ทางปกครองที่ไม่อาจอุทธรณ์โต้แย้งต่อไปได้อีกแล้วในฝ่ายปกครอง และเป็นคําส่ังทางปกครองที่อาจ
ฟ้องต่อศาลปกครองได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
 ดังนั้น  “คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต” ซ่ึงออกโดยรัฐมนตรีฯ ต้องระบุ วิธีการยื่นคําฟอ้งและ
ระยะเวลาสําหรับย่ืนคําฟ้องไว้ในคําสั่งด้วย ตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง  มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 และ
มาตรา 50 วรรคหนึ่ง 

 ตัวอย่าง การจดแจ้งสิทธิอุทธรณ์โต้แย้ง ในคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ท้องจังหวัดใน
ส่วนภูมิภาค หน้า 235-236 
 ตัวอย่าง การจดแจ้งสิทธิอุทธรณ์โต้แย้ง ในคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ท้องที่กรุงเทพมหานคร  
หน้า 237-238 
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  ตัวอย่าง การจดแจ้งสิทธิอุทธรณ์โตแ้ย้ง ในคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
ท้องจังหวัดในส่วนภูมิภาค 

 
 
 

คําส่ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ ..........  / พ.ศ. ......  

เรื่อง  ให้เพิกถอนใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ........ (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) ……. 
--------- 

 ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานจากกรมป่าไม้ว่า จังหวัด 
................ แจ้งว่า คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ................... ได้เข้าทําการตรวจสอบสถานที่รับอนุญาต 
............. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ................. (กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/วัตถุดิบ/กําลัง
แรงม้าด้วย) ....... ของ .........(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ............. ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตามใบอนุญาต) 
..... ถนน ............... หมู่ที่ ........ ตําบล .................. อําเภอ ........ จังหวัด .................... ตามใบอนญุาต
จังหวัด ............... ฉบับที่ .......... เล่มท่ี ............. ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตส้ินอายุวันที่ ................. 
พบว่า กระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ฐาน ................................. 
คณะเจ้าหน้าที่จึงได้กล่าวโทษดําเนินคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สภ. .......................... ตามประจําวัน
ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ .............. ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ ....................... จังหวัดจึงได้
แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ...... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ...................... 
ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ต่อมาจังหวัดจึงพักใช้ใบอนุญาต ........... 
.......... (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) ............... ตามใบอนุญาตจงัหวดัดังกล่าวข้างต้นเปน็เวลา ........ วัน 
ตามคําส่ังจังหวัด ........ ที่ ..........  / พ.ศ. ...... ลงวันที ่.......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... และจังหวัดได้
มีความเห็นว่า ............. (สมควร/ไม่สมควร) ......... เพิกถอนใบอนญุาตรายนี้ เพราะ .......... (ระบุเหตุผล
ความจําเป็น) .............. 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องราว ประกอบ
ความเห็นของจังหวัด สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้พ้ืนที่และกรมป่าไม้แล้ว ด้วยเหตุกระทําความผิดและ
ถูกลงโทษสั่งพักใช้ใบอนุญาต รายละเอียดดังกล่าวมาข้างต้น  พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
มาตรา 61 บัญญัติว่า “ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 ปรากฏแก่รัฐมนตรี 
หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้” ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีบัญชาสั่งการ
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ให้เพิกถอนใบอนุญาตของ ..........(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ........... ตามใบอนุญาตจังหวัดดังกล่าวข้างต้น 
นับแต่วันรับทราบคําส่ังนี้เป็นต้นไป  

 *1อนึ่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง 
บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มี
กฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คูก่รณีอุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง
นั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว” 
สําหรับพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติสิทธิการอุทธรณ์คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
ไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด  ดังนั้น ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังฉบบัน้ีต่อผูใ้ดได้
อีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสามารถยื่นคําฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล
ปกครองช้ันต้นที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีภูมิลําเนาหรือมีมูลคดีเกิดข้ึนในศาลปกครองชั้นต้นนั้นได้
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันรับทราบคําส่ังน้ี ตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง  มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 49 และมาตรา 50 
วรรคหนึ่ง*1  
 
                                                                 ส่ัง ณ วันที่ ....  เดือน ............. พ.ศ. 25.....              
 
                 
                                                                       (  ............................................  ) 
                                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 
 
 
*1 อนึ่ง  … ฯลฯ … 50 วรรคหนึ่ง*1  คือข้อความ การจดแจ้งสิทธิอุทธรณ์โต้แย้ง ในคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตัวอยา่ง การจดแจ้งสิทธิอุทธรณ์โต้แย้ง ในคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
ท้องที่กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

คําส่ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ ..........  / พ.ศ. ......  

เรื่อง  ให้เพิกถอนใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ........ (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) ……. 
--------- 

 ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานจากกรมป่าไม้ว่า เมื่อวันที่ 
........ เดือน ................. พ.ศ. .... คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ......................... ได้เข้าทําการตรวจสอบ
สถานที่รับอนุญาต .......... (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .............. (กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/
วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ....... ของ .........(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ........... ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตาม
ใบอนุญาต) ..... ถนน .................... หมู่ที่ ........ แขวง .................... เขต ................... กรุงเทพมหานคร 
ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ ฉบับที่ ....... เล่มที ่........ ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตส้ินอายุวันที่ ................. 
พบว่า กระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ฐาน ................................. 
คณะเจ้าหน้าที่จึงได้กล่าวโทษดําเนินคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สน. .......................... ตามประจําวัน
ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ ........... ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ ....................... กรมป่าไม้จึงได้ 
แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ........... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ................. 
ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ปรากฏว่าข้อโต้แย้งและพยานหลักฐาน
ไม่สามารถรับฟังได้ กรมป่าไม้จึงพักใช้ใบอนุญาต .................. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .................. 
ตามใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลา ........ วนั ตามคําส่ังกรมป่าไม้ ที่ ....... / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  
เดือน ............. พ.ศ. 25..... และกรมป่าไม้มีความเห็นว่า ............. (สมควร/ไม่สมควร) .......... เพิกถอน
ใบอนุญาตรายนี้ เพราะ .......... (ระบุเหตุผลความจําเป็น) .............. 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องราว ประกอบ
ความเห็นของกรมป่าไม้แล้ว ด้วยเหตุกระทําความผิดและถูกลงโทษสั่งพักใช้ใบอนุญาต รายละเอียดดังกล่าว
มาข้างต้น  พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 บัญญัติว่า “ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 ปรากฏแก่รัฐมนตรี หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาต
ตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะส่ังเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีเสียก็ได้” 
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีบัญชาส่ังการให้เพิกถอนใบอนุญาตของ ..........(ช่ือ-
สกุลผู้รับอนุญาต) ........... ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ดังกล่าวข้างต้น นับแต่วันรับทราบคําส่ังนี้เป็นต้นไป  



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 237

 ตัวอยา่ง การจดแจ้งสิทธิอุทธรณ์โต้แย้ง ในคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
ท้องที่กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

คําส่ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ ..........  / พ.ศ. ......  

เรื่อง  ให้เพิกถอนใบอนุญาต ....... (ประเภทใบอนุญาต) ....... ราย ........ (ช่ือ สกุลผู้รับอนุญาต) ……. 
--------- 

 ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานจากกรมป่าไม้ว่า เมื่อวันที่ 
........ เดือน ................. พ.ศ. .... คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ......................... ได้เข้าทําการตรวจสอบ
สถานที่รับอนุญาต .......... (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .............. (กรณีเป็นโรงงานให้ระบุวัตถุประสงค์/
วัตถุดิบ/กําลังแรงม้าด้วย) ....... ของ .........(ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ........... ตั้ง ณ เลขที่ .. (ระบุที่ตั้งตาม
ใบอนุญาต) ..... ถนน .................... หมู่ที่ ........ แขวง .................... เขต ................... กรุงเทพมหานคร 
ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ ฉบับที่ ....... เล่มที ่........ ลงวันที่ ............. ใบอนุญาตส้ินอายุวันที่ ................. 
พบว่า กระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา ........... ฐาน ................................. 
คณะเจ้าหน้าที่จึงได้กล่าวโทษดําเนินคดีท่านต่อพนักงานสอบสวน สน. .......................... ตามประจําวัน
ข้อที่ ...... เวลา .............. น. คดีที่ ........... ยึดทรัพย์ที่ .............. ลงวันที่ ....................... กรมป่าไม้จึงได้ 
แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ........... (ช่ือ-สกุลผู้รับอนุญาต) ................. 
ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ปรากฏว่าข้อโต้แย้งและพยานหลักฐาน
ไม่สามารถรับฟังได้ กรมป่าไม้จึงพักใช้ใบอนุญาต .................. (ระบุกิจการตามใบอนุญาต) .................. 
ตามใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลา ........ วนั ตามคําส่ังกรมป่าไม้ ที่ ....... / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  
เดือน ............. พ.ศ. 25..... และกรมป่าไม้มีความเห็นว่า ............. (สมควร/ไม่สมควร) .......... เพิกถอน
ใบอนุญาตรายนี้ เพราะ .......... (ระบุเหตุผลความจําเป็น) .............. 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องราว ประกอบ
ความเห็นของกรมป่าไม้แล้ว ด้วยเหตุกระทําความผิดและถูกลงโทษสั่งพักใช้ใบอนุญาต รายละเอียดดังกล่าว
มาข้างต้น  พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 61 บัญญัติว่า “ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 ปรากฏแก่รัฐมนตรี หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาต
ตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะส่ังเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีเสียก็ได้” 
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีบัญชาส่ังการให้เพิกถอนใบอนุญาตของ ..........(ช่ือ-
สกุลผู้รับอนุญาต) ........... ตามใบอนุญาตกรมป่าไม้ดังกล่าวข้างต้น นับแต่วันรับทราบคําส่ังนี้เป็นต้นไป  



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔238

 *1อนึ่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง 
บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มี
กฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คูก่รณีอุทธรณ์คําส่ังทางปกครอง
นั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว” 
สําหรับพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติสิทธิการอุทธรณ์คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
ไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด  ดังนั้น ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คําส่ังฉบับนี้ต่อผู้ใด
ได้อีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตสามารถยื่นคําฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
ศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีภูมิลําเนาหรือมีมูลคดีเกิดข้ึนในศาลปกครองชั้นต้นนั้น
ได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันรับทราบคําส่ังน้ี ตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง  มาตรา 47 วรรคหน่ึง มาตรา 49 และ
มาตรา 50 วรรคหนึ่ง*1  

 
 
                                                                 ส่ัง ณ วันที่ ....  เดือน ............. พ.ศ. 25.....              
 
                 
                                                                       (  ............................................  ) 
                                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 
 
 
 
*1 อนึ่ง  … ฯลฯ … 50 วรรคหนึ่ง*1  คือข้อความ การจดแจ้งสิทธิอุทธรณ์โต้แย้ง ในคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติในการออกคำาสั ่งทางปกครอง
ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 239

บทที่  4 
คําสั่งทางปกครองที่มีความบกพร่อง 

 
 ในปัจจุบันกฎหมายปกครองของไทย ระบบกฎหมายได้กําหนดผลในทางกฎหมายของคําส่ัง
ทางปกครองที่มีความบกพร่องไว้หลายลักษณะ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ก็บัญญัติผลของความบกพร่องของคําส่ังทางปกครองไว้หลาย ๆ กรณี ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

 ก. “ผลในทางกฎหมาย” ของคําสั่งทางปกครองทีม่ีความบกพร่อง 
 หากพิจารณาจากระดับความรุนแรงของความบกพร่องหรือความไม่ชอบด้วยกฎหมายของ
คําส่ังทางปกครองแล้ว สามารถสรุปลักษณะของ “ผลในทางกฎหมาย” ของคําส่ังทางปกครองทีมี่ความ
บกพร่องได้ในเบื้องต้น  ดังนี้ 
 1) คําส่ังทางปกครองใดที่ออกมาโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างรุนแรงหรือผิดพลาดอย่างรุนแรง 
และความผิดพลาดนั้นเป็นที่เห็นประจักษ์ชัด คําส่ังทางปกครองนั้นย่อมเป็นคําสั่งทางปกครองที่ไม่มี
ผลในทางกฎหมายดังที่ผู้ออกคําส่ังทางปกครองนั้นต้องการ กล่าวอีกนัยหน่ึงคําส่ังทางปกครองดังกล่าว
ย่อมเป็นคําสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆะ ถึงแม้ว่ากรณีน้ีจะเป็นกรณีที่ไม่ได้มีการบัญญัติไว้เป็นกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง แต่ระบบกฎหมายจะปล่อยให้คําส่ังทางปกครองที่ออกมาโดยฝ่าฝืนต่อ
กฎหมายอย่างรุนแรงมีผลในทางกฎหมายดังที่ผู้ออกคําส่ังทางปกครองมุ่งประสงค์ไม่ได้ ความไม่มีผล
ในทางกฎหมาย (โมฆะ) ของคําส่ังทางปกครองในกรณีนี้ย่อมเป็นไปตามสภาพและเหตุผลของเรื่อง 
 2) คําส่ังทางปกครองใดที่ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่ถึงขนาดรุนแรงและเห็นประจักษ์ชัด คําสั่งทางปกครองนั้นย่อมเป็นคําสั่งทางปกครองที่อาจถูก
เพิกถอนได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้คําส่ังทางปกครองดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ก็จะมีผลทาง
กฎหมายจนกว่าจะถูกเพิกถอน  ( ลักษณะข้อน้ีปรากฏตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาตรา 42 ) 

 “มาตรา 42 คําส่ังทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นัน้ได้รบัแจ้งเปน็ต้นไป 
คําส่ังทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือส้ินผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอ่ืน 
 เมื่อคําส่ังทางปกครองส้ินผลลง ให้เจ้าหน้าที่มีอํานาจเรียกผู้ซ่ึงครอบครองเอกสารหรือ
วัตถุอ่ืนใดที่ได้จัดทําข้ึนเนื่องในการมีคําส่ังทางปกครองดังกล่าว ซ่ึงมีข้อความหรือเครื่องหมายแสดงถึง
การมีอยู่ของคําส่ังทางปกครองนั้น ให้ส่งคืนสิ่งนั้นหรือให้นําส่ิงของดังกล่าวอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั้น
มาให้เจ้าหน้าที่จัดทําเครื่องหมายแสดงการสิ้นผลของคําส่ังทางปกครองดังกล่าวได้” 

 3) คําส่ังทางปกครองใดที่ออกมาโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกระบวนการ
หรือข้ันตอนบางประการ แม้ว่าจะเป็นคําส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่หากมีการแก้ไขเยียว
ความบกพร่องดังกล่าวในภายหลังตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด คําส่ังทางปกครองนัน้กย่็อมเปน็คาํสัง่

บทที่  4 
คําสั่งทางปกครองที่มีความบกพร่อง 

 
 ในปัจจุบันกฎหมายปกครองของไทย ระบบกฎหมายได้กําหนดผลในทางกฎหมายของคําส่ัง
ทางปกครองที่มีความบกพร่องไว้หลายลักษณะ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ก็บัญญัติผลของความบกพร่องของคําส่ังทางปกครองไว้หลาย ๆ กรณี ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

 ก. “ผลในทางกฎหมาย” ของคําส่ังทางปกครองทีม่ีความบกพร่อง 
 หากพิจารณาจากระดับความรุนแรงของความบกพร่องหรือความไม่ชอบด้วยกฎหมายของ
คําส่ังทางปกครองแล้ว สามารถสรุปลักษณะของ “ผลในทางกฎหมาย” ของคําส่ังทางปกครองทีมี่ความ
บกพร่องได้ในเบื้องต้น  ดังนี้ 
 1) คําส่ังทางปกครองใดที่ออกมาโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างรุนแรงหรือผิดพลาดอย่างรุนแรง 
และความผิดพลาดนั้นเป็นที่เห็นประจักษ์ชัด คําส่ังทางปกครองนั้นย่อมเป็นคําส่ังทางปกครองที่ไม่มี
ผลในทางกฎหมายดังที่ผู้ออกคําส่ังทางปกครองนั้นต้องการ กล่าวอีกนัยหน่ึงคําส่ังทางปกครองดังกล่าว
ย่อมเป็นคําสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆะ ถึงแม้ว่ากรณีน้ีจะเป็นกรณีที่ไม่ได้มีการบัญญัติไว้เป็นกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง แต่ระบบกฎหมายจะปล่อยให้คําส่ังทางปกครองที่ออกมาโดยฝ่าฝืนต่อ
กฎหมายอย่างรุนแรงมีผลในทางกฎหมายดังที่ผู้ออกคําส่ังทางปกครองมุ่งประสงค์ไม่ได้ ความไม่มีผล
ในทางกฎหมาย (โมฆะ) ของคําส่ังทางปกครองในกรณีนี้ย่อมเป็นไปตามสภาพและเหตุผลของเรื่อง 
 2) คําส่ังทางปกครองใดที่ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่ถึงขนาดรุนแรงและเห็นประจักษ์ชัด คําสั่งทางปกครองนั้นย่อมเป็นคําสั่งทางปกครองที่อาจถูก
เพิกถอนได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้คําส่ังทางปกครองดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ก็จะมีผลทาง
กฎหมายจนกว่าจะถูกเพิกถอน  ( ลักษณะข้อน้ีปรากฏตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาตรา 42 ) 

 “มาตรา 42 คําส่ังทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นัน้ได้รบัแจ้งเปน็ต้นไป 
คําส่ังทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือส้ินผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอ่ืน 
 เมื่อคําส่ังทางปกครองส้ินผลลง ให้เจ้าหน้าที่มีอํานาจเรียกผู้ซ่ึงครอบครองเอกสารหรือ
วัตถุอ่ืนใดที่ได้จัดทําข้ึนเนื่องในการมีคําส่ังทางปกครองดังกล่าว ซ่ึงมีข้อความหรือเครื่องหมายแสดงถึง
การมีอยู่ของคําส่ังทางปกครองนั้น ให้ส่งคืนสิ่งนั้นหรือให้นําส่ิงของดังกล่าวอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั้น
มาให้เจ้าหน้าที่จัดทําเครื่องหมายแสดงการสิ้นผลของคําส่ังทางปกครองดังกล่าวได้” 

 3) คําส่ังทางปกครองใดที่ออกมาโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกระบวนการ
หรือข้ันตอนบางประการ แม้ว่าจะเป็นคําส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่หากมีการแก้ไขเยียว
ความบกพร่องดังกล่าวในภายหลังตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด คําส่ังทางปกครองนัน้กย่็อมเปน็คาํสัง่

แต่หากมีการแก้ไขเยียวยา
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ทางปกครองที่ไม่ถือว่ามีความบกพร่องเพราะเหตุดังกล่าวอีกต่อไป  กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้รับคําส่ังทาง
ปกครองจะนําความบกพร่องดังกล่าวมาอ้างว่าคําส่ังทางปกครองนั้นเป็นคําส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายไม่ได้ และข้อกล่าวอ้างที่ว่าคําส่ังทางปกครองนั้นเป็นคําส่ังทางปกครองที่มีความบกพร่อง
จากเหตุดังกล่าวย่อมตกไป ( กรณีลักษณะข้อน้ีปรากฏตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 41 ) 
 “มาตรา 41 คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ ไม่เป็นเหตุให้คําส่ังทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์ 
 (1) การออกคําส่ังทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยื่นคําขอในกรณีที่เจ้าหน้าที่จะดําเนินการเอง
ไม่ได้นอกจากจะมีผู้ยื่นคําขอ ถ้าต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นคําขอเช่นนั้นแล้ว 
 (2) คําส่ังทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ถ้าได้มีการจัดให้มี
เหตุผลดังกล่าวในภายหลัง 
 (3) การรับฟังคู่กรณีที่จําเป็นต้องกระทําได้ดําเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับ
ฟังให้สมบูรณ์ในภายหลัง  
  (4) คําส่ังทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อ่ืนให้ความเห็นชอบก่อนถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้
ความเห็นชอบในภายหลัง 
 เมื่อมีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) หรือ (4) แล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้มีคําส่ัง
ทางปกครองประสงค์ให้ผลเป็นไปตามคําส่ังเดิม ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นบันทึกข้อเท็จจริงและความประสงค์
ของตนไว้ในหรือแนบไว้กับคําส่ังเดิมและต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ของตนให้คู่กรณีทราบด้วย 
 กรณีตาม (2) (3) และ (4) จะต้องกระทําก่อนส้ินสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ตาม
ส่วนที่ 5 ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น หรือถ้าเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์
ดังกล่าวก็ต้องก่อนมีการนําคําส่ังทางปกครองไปสู่การพิจารณาของผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความ
ถูกต้องของคําส่ังทางปกครองนั้น” 
 4) คําส่ังทางปกครองใดที่ออกมาโดยองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระทําโดยไม่ถูกต้อง
ตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการ แต่รูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการนั้นไม่ได้เป็นสาระสําคญั กล่าวอีกนยั
หนึ่ง การกระทําโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบข้ันตอนหรือวิธีการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อเน้ือหา
ของคําส่ังทางปกครอง คําส่ังทางปกครองนั้นย่อมเป็นคําสั่งทางปกครองที่มีผลในทางกฎหมายและ
ไม่อาจถูกเพิกถอนเพราะเหตุดังกล่าวได้  
 ( กรณีลักษณะข้อน้ีปรากฏตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง  พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบกับมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) ที่ให้อํานาจ
ศาลปกครองเพิกถอนคําส่ังที่ออกมาโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบข้ันตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญ
เท่านั้น ) 
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 “มาตรา 9 ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คําส่ังหรือการกระทําอื่นใดเนื่องจากกระทาํโดยไม่มีอาํนาจ
หรือนอกเหนืออํานาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือ
วิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการ
เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างข้ันตอนโดยไม่จําเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับ
ประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ” 
 “มาตรา 72 ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ส่ังให้เพิกถอนกฎหรือคําส่ังหรือสั่งห้ามการกระทําทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่มี
การฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 
9 วรรคหนึ่ง (1)” 
 5) คําส่ังทางปกครองที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยที่เจ้าหน้าที่อาจแก้ไข
เพ่ิมเติมได้เสมอนั้น แม้ว่าจะถือว่าเป็นคําส่ังทางปกครองที่มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง แต่ก็เป็นคําสั่งทางปกครอง
ที่ชอบด้วยกฎหมาย ( กรณีลักษณะข้อน้ีปรากฏตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 มาตรา 43 ) 
 “มาตรา 43 คําส่ังทางปกครองที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยนั้นเจ้าหน้าที่
อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ 
 ในการแก้ไขเพิ่มเติมคําส่ังทางปกครองตามวรรคหนึ่งให้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควร
แก่กรณี ในการนี้เจ้าหน้าที่อาจเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดส่งคําส่ังทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดที่ได้
จัดทําข้ึนเนื่องในการมีคําส่ังทางปกครองดังกล่าวมาเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมได้” 
 6) คําส่ังทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้จดแจ้งสิทธิอุทธรณ์โต้แย้งไว้ในคําส่ังฯ แม้ว่าจะเป็น
คําสั่งทางปกครองที่มีความบกพร่อง แต่ความบกพร่องดังกล่าวก็ไม่กระทบกับความชอบด้วยกฎหมาย
ของคําส่ังทางปกครองนั้น เพราะกฎหมายกําหนดให้ระยะเวลาอุทธรณ์โต้แย้งขยายออกไปเป็นหนึ่งปี 
หากไม่มีการแจ้งระยะเวลาอุทธรณ์ตามไปหลังจากออกคําส่ังทางปกครองแล้ว ( กรณีลักษณะข้อนี้
ปรากฏตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 40 ) 
 “มาตรา 40 คําส่ังทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์
หรือโต้แย้ง การยื่นคําอุทธรณ์หรือคําโต้แย้ง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าว
ไว้ด้วย 
 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์หรือการ
โต้แย้งเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลา
ดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคําส่ังทางปกครอง” 
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 ข. การแก้ไขเยียวยาคําสั่งทางปกครองที่มีความบกพร่อง 
 คําส่ังทางปกครองที่ออกมาโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขในทางแบบพิธีของความชอบด้วยกฎหมาย 
ซ่ึงถือว่าเป็นคําส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น อาจได้รับการแก้ไขเยียวยาให้กลับชอบด้วย
กฎหมายได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
มาตรา 41 ซ่ึงบัญญัติว่า 
 “มาตรา 41 คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ ไม่เป็นเหตุให้คําส่ังทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์ 
 (1) การออกคําส่ังทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยื่นคําขอในกรณีที่เจ้าหน้าที่จะดําเนินการเอง
ไม่ได้นอกจากจะมีผู้ยื่นคําขอ ถ้าต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นคําขอเช่นนั้นแล้ว 
 (2) คําส่ังทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ถ้าได้มีการจัดให้มี
เหตุผลดังกล่าวในภายหลัง 
 (3) การรับฟังคู่กรณีที่จําเป็นต้องกระทําได้ดําเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับ
ฟังให้สมบูรณ์ในภายหลัง  
  (4) คําส่ังทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อ่ืนให้ความเห็นชอบก่อนถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้
ความเห็นชอบในภายหลัง 
 เมื่อมีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) หรือ (4) แล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้มีคําสั่ง
ทางปกครองประสงค์ให้ผลเป็นไปตามคําส่ังเดิม ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นบันทึกข้อเท็จจริงและความประสงค์
ของตนไว้ในหรือแนบไว้กับคําส่ังเดิมและต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ของตนให้คู่กรณีทราบด้วย 
 กรณีตาม (2) (3) และ (4) จะต้องกระทําก่อนส้ินสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ตาม
ส่วนที่ 5 ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น หรือถ้าเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์
ดังกล่าวก็ต้องก่อนมีการนําคําส่ังทางปกครองไปสู่การพิจารณาของผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความ
ถูกต้องของคําส่ังทางปกครองนั้น” 
 บทบัญญัติ 
 (1) การออกคําส่ังทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยื่นคําขอในกรณีที่เจ้าหน้าที่จะดําเนินการเอง
ไม่ได้นอกจากจะมีผู้ยื่นคําขอ ถ้าต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นคําขอเช่นนั้นแล้ว 
 คําอธิบาย 
 ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้การออกคําส่ังทางปกครองนั้น องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ยื่นคําขอ แต่ปรากฏว่าองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ออกคําส่ังทางปกครอง
นั้นไปเองโดยที่ยังไม่มีผู้ยื่นคําขอ เช่นนี้ หากองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีการยื่นคําขอในภายหลัง 
คําส่ังทางปกครองดังกล่าวซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นคําส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นก็จะไม่เป็น
คําส่ังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเหตุดังกล่าวอีกต่อไป  อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเยียวยาความบกพร่อง
ของคําส่ังทางปกครองในกรณีที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ออกคําส่ังไปโดยไม่มีผู้ยื่นคําขอ ทั้ง ๆ 
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ที่จะต้องมีผู้ยื่นคําขอเสียก่อนดังกล่าวมาน้ี หากปรากฏว่าการยื่นคําขอนั้นมีกฎหมายกําหนดระยะเวลา
ไว้ การจัดให้มีการยื่นคําขอในภายหลังก็จะต้องกระทําเสียภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้ด้วย 
หากล่วงพ้นระยะเวลาไปแล้ว การเยียวยาความบกพร่องของคําส่ังทางปกครองก็ย่อมกระทําไม่ได้ 
 บทบัญญัติ 
 (2) คําส่ังทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ถ้าได้มีการจัดให้มี
เหตุผลดังกล่าวในภายหลัง 
 คําอธิบาย 
 ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกไปน้ันเป็นคําส่ังทางปกครอง
ที่ต้องจัดให้มีเหตุผล แต่ปรากฏว่าองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ได้จัดให้มีเหตุผลไว้ในคําส่ังทางปกครอง
ดังกล่าว กรณีย่อมต้องถือว่าคําส่ังทางปกครองนั้นเป็นคําส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  เช่นน้ี 
หากต่อมาองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีเหตุผล ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครอง 
เนื่องจากเหตุแห่งการไม่จัดให้มีเหตุผลก็เป็นอันไม่มีอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม การจัดให้มีเหตุผลในภายหลังน้ี
จะต้องกระทําเสียให้เสร็จส้ินก่อนส้ินสุดกระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ์หรือหากไม่มีการอุทธรณ์ก็จะต้อง
กระทําให้เสร็จส้ินก่อนที่จะมีการนําคําส่ังทางปกครองนั้นไปฟ้องคดียังศาลปกครอง  อน่ึง กฎหมาย
กล่าวถึงเฉพาะการไม่ได้จัดให้มีเหตุผลไว้ในคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงหมายถึงการไม่ได้จัดให้มีเหตุผลไว้เลย
หรือจัดให้มีเหตุผลไว้ แต่เหตุผลนั้นไม่สมบูรณ์และองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะเพิ่มเติมเหตุผลนั้น
เท่านั้น  ดังนั้น ในกรณีที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีเหตุผลไว้แล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนแปลง
เหตุผลในการออกคําสั่งทางปกครอง องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองย่อมไม่อาจใช้หนทาง
การเยียวยาความบกพร่องของคําสั่งทางปกครองในกรณีนี้ดําเนินการได้ 
 บทบัญญัติ 
 (3) การรับฟังคู่กรณีที่จําเป็นต้องกระทําได้ดําเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับ
ฟังให้สมบรูณ์ในภายหลัง  
 คําอธิบาย 
 ในกรณีที่การออกคําส่ังทางปกครอง จะต้องมีการรับฟังคู่กรณีก่อนการออกคําส่ังฯ และ
ปรากฏว่าได้มีการรับฟังคู่กรณีโดยไม่สมบูรณ์ เช่นน้ี หากองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจัดให้มีการรับฟัง
คู่กรณีเสียให้สมบูรณ์ในภายหลัง โดยการจัดให้มีการรับฟังคู่กรณีภายหลังดังกล่าว องค์กรเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองได้กระทําก่อนที่จะส้ินสุดกระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ์หรือหากไม่มีการอุทธรณ์กไ็ด้กระทาํ
เสร็จส้ินก่อนที่จะมีการคําส่ังทางปกครองนั้นไปฟ้องคดียังศาลปกครอง เช่นนี้ ความบกพร่องของการทาํ
คําส่ังทางปกครองอันเนื่องจากการรับฟังไม่สมบูรณ์ก็จะไม่มีอีกต่อไป  อน่ึง คําว่า การรับฟังคู่กรณีที่
จําเป็นต้องกระทําได้ดําเนินมาโดยไม่สมบูรณ์น้ี หมายถึง การไม่รับฟังคู่กรณีเลยด้วย ไม่ใช่หมายถึง
ต้องรับฟังมาบ้างเท่าน้ัน  ดังนั้น หากองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ได้รับฟังคู่กรณีมาเลย องค์กร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองดังกล่าวก็อาจเยียวยาความบกพร่องของคําส่ังทางปกครองโดยการดําเนินการ
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รับฟังในภายหลังได้  และการเยียวยาความบกพร่องของคําส่ังทางปกครองกรณีที่ไม่ได้รับฟังคู่กรณีน้ี
ต้องอนุโลม (analogy) ไปใช้กับการที่องค์กรเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้คู่กรณีนําทนายความหรือที่ปรึกษาเข้า
มาในการพิจารณาทางปกครองซึ่งคู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หรือกรณีอื่นที่เกี่ยวข้องอัน
ถือได้ว่ามีการรับฟังคู่กรณีโดยบกพร่องด้วย 
 บทบัญญัติ 
  (4) คําส่ังทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อ่ืนให้ความเห็นชอบก่อนถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้
ความเห็นชอบในภายหลัง 
 คําอธิบาย 
 ในกรณีที่การออกคําส่ังทางปกครองนั้น องค์กรเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครองจะต้อง
ดําเนินการให้เจ้าหน้าที่อ่ืนให้ความเห็นชอบเสียก่อน แต่ปรากฏว่าองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองดงักล่าว
ดําเนินการออกคําส่ังทางปกครองไปเลยโดยไม่ขอความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่อ่ืน เช่นน้ี หากต่อมาใน
ภายหลังเจ้าหน้าที่อ่ืนนั้นได้ให้ความเห็นชอบ ก็ถือว่าความบกพร่องของคําส่ังทางปกครองด้วยเหตุดังกล่าวน้ี
เป็นอันไม่มีอยู่อีกต่อไป  อย่างไรก็ตามการให้ความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่อ่ืนในภายหลงัตามทีก่ล่าวมาน้ี 
จะต้องกระทําเสียก่อนส้ินสุดกระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ์ หรือหากไม่มีการอุทธรณ์ก็จะต้องก่อนที่จะมี
การนําคําส่ังทางปกครองนั้นไปฟ้องคดีต่อศาล 
 ข้อสังเกต 
 การเยียวยาคําส่ังทางปกครองที่ออกมาโดยบกพร่องและด้วยเหตุดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วย
กฎหมายดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อคําส่ังทางปกครองยัง
ไม่มีผลบังคับผูกพันเท่านั้น หลังจากที่คําส่ังทางปกครองมีผลบังคับผูกพัน กล่าวคือ คําส่ังทางปกครอง
นั้นได้กลายเป็นคําส่ังทางปกครองที่ไม่อาจอุทธรณ์โต้แย้งได้ต่อไปแล้ว การเยียวยาความบกพร่องของ
คําส่ังทางปกครองตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาตรา 41 ย่อม
ไม่อาจเป็นไปได้ (และไม่จําเป็นที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องกระทําด้วย) 
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