
1. กรมโรงงานอุตสาหกรรมประสานกับกรมปาไม
รวมกันตรวจสอบสถานท่ี                                        
ใหความเห็นในการอนุญาต สงเรื่องให
คณะกรรมการพิจาณาการตั้งโรงงานแปรรูปไม 

การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม (โรงเลื่อย) เพ่ือผลิตไมแปรรูปหรือช้ินไมสับจากไม              
ที่ปลูกข้ึนโดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ                    

กระถินณรงค กระถินเทพา กระถินยักษ มะพราว มะขาม มะไฟบาน มะปรางบาน จามจุรี
และไมตาล ตามมติคณะรัฐมนตรี  ในเขตกรุงเทพมหานคร                              

2. คณะกรรมการฯพิจารณาใหความเห็นชอบ               
แจงผลการพิจารณาใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม              
และกรมปาไม

1. ใบรับคําขอ
2. คําขอ 1
3. แผนท่ีสังเขป อาณาเขตและท่ีติดตอ  

ขางเคียง
4. แผนผังและบัญชีเคร่ืองจักร
5. หลักฐานแสดงสิทธิการใชสถานท่ี

ประกอบกิจการ  
6. สําเนาทะเบียนบาน                             

สําเนาบัตรประจําตวัผูขออนุญาต
7. กรณีเปนนิติบุคคล ใหนําหลักฐาน                  

ท่ีเกี่ยวของในการจดทะเบียนเปน                    
นิติบุคคล มาประกอบการพิจารณา

8. หนังสืออนุญาตของกรมโยธาธกิารและ
ผังเมือง หรือแบบตรวจ 01
(กรณีใชเคร่ืองจักรตั้งแต 5.00 แรงมา)

9. แหลงท่ีมาของวัตถุดิบ ปริมาณการใช/ป 
และการใชวัตถุดิบในทองถิ่นมีเพียงพอ  
หรือไม

10. ภาพถายสีแสดงบริเวณสถานท่ี                
ท่ีขออนุญาตตั้งโรงงานโดยรอบทุกดาน 
จํานวน 5 ภาพ

11. หนังสือมอบอํานาจกรณีผูขอ                            
ไมไดมาติดตอดวยตนเอง พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวผูรับมอบอํานาจ

ย่ืนเอกสาร ณ เอกสารประกอบคําขอ

ข้ันตอนการดําเนินการ

ย่ืนคําขอตาม พ.ร.บ.ปาไม และ พ.ร.บ.โรงงาน
ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม  02-579-4852

3. ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตพิจารณาอนุญาต 
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปาไม)

4. ชําระเงินคาธรรมเนียม/เขียนใบอนุญาต

5. ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตลงนาม
ในใบอนุญาต
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปาไม)

6. ผูขออนุญาตรับใบอนุญาต

คาธรรมเนียม แรงมาละ 50 บาท
ใบคูมือคนงาน ฉบับละ 1 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ 
115 วันทําการ



การขออนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรเพ่ือประดิษฐกรรม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร

1. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร/
รับเรื่องลงทะเบียนรับคําขอ 

2. กรมปาไมสงหนังสือถงึหนวยงาน                      
ที่เกี่ยวของ เพ่ือทําการตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผูขออนุญาต รอผลการพิจารณาจาก

3. เจาหนาที่ตรวจสอบสถานที/่
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ

5. ชําระเงินคาธรรมเนียม/เขียนใบอนุญาต

4. ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตพิจารณา
อนุญาต (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปาไม)

7. ผูขออนุญาตรับใบอนุญาต

ระยะเวลาดําเนินการ 
90 วันทําการ

6. ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตลงนามในใบอนุญาต
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปาไม)

1. ใบรับคําขอ
2. คําขอ 1
3. แผนท่ีสังเขป, แผนผังอาณาเขตแสดง

สถานท่ีติดตอขางเคียง
4. แผนผังและบัญชีเคร่ืองจักร
5. หลักฐานแสดงสิทธิการใชสถานท่ี                   

เชน สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน,  
สําเนาโฉนดท่ีดิน, สัญญาเชา,  
หนังสือยินยอมใหใชสถานท่ี

6. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตร
ประจําตัวขออนุญาต

7. กรณีเปนนิติบุคคล ใหนําหลักฐาน
ท่ีเกี่ยวของในการจดทะเบียนเปน  
นิติบุคคลมาประกอบการพิจารณา

8. หนังสืออนุญาตของกรมโรงงาน   
อุตสาหกรรม
(กรณีใชเคร่ืองจักรตั้งแต 5.00 แรงมา)

9. หนังสือมอบอํานาจกรณีผูขอไมไดมา
ติดตอดวยตนเอง พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวผูรับมอบอํานาจ

สวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม  02-579-4852

ย่ืนเอกสาร ณ เอกสารประกอบคําขอ

ข้ันตอนการดําเนินการ

ย่ืนคําขอ 1 พรอมเอกสาร
ณ สวนอนุญาตอตุสาหกรรมไม กรมปาไม



การขออนุญาตต้ังโรงคาไมแปรรูป และการขออนุญาตคาหรือมีไวใน
ครอบครองเพ่ือการคา ซ่ึงสิ่งประดิษฐ เคร่ืองใช 

หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีทําดวยไมหวงหาม  
ในเขตกรุงเทพมหานคร

1. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร/รับเรื่อง
กรณีเอกสารครบ-ตรวจสอบสถานที/่
ประมวลเรื่องเสนอผูบังคับบัญชา

2. ผูอํานวยการสํานักการอนุญาต
พิจารณาอนุญาต

(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปาไม)

3. ชําระเงินคาธรรมเนียม
/เขียนใบอนุญาต

4. ผูอํานวยการสํานักการอนุญาต
ลงนามในใบอนุญาต
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปาไม)

5. ผูขออนุญาตรับใบอนุญาต

1. ใบรับคําขอ
2. คําขอ 1 /คําขอรับใบอนุญาต
3. แผนท่ีสังเขป

แผนผังอาณาเขตและสถานท่ีติดตอ  
ขางเคียง

4. หลักฐานแสดงสิทธิการใชสถานท่ี                   
เชน สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  
หรือสําเนาโฉนดท่ีดิน หรือสัญญาเชา 
หรือหนังสือยินยอมใหใชสถานท่ี

5. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตวั                     
ผูขออนุญาต

6. กรณีเปนนิติบุคคล ใหนําหลักฐาน
ท่ีเกี่ยวของท่ีไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
นํามาประกอบการพิจารณา

7. บัญชีรายการไมแปรรูป/สิ่งประดิษฐฯ 
(ถามี) พรอมหลักฐานการไดมา                         
โดยถูกตองตามกฎหมาย 

8. หนังสือมอบอํานาจกรณีผูขอไมไดมา 
ติดตอดวยตนเอง พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวผูรับมอบอํานาจ

ใบอนุญาตคาไมแปรรูป คาธรรมเนียม ฉบับละ 1,000 บาท
ใบอนุญาตคาส่ิงประดิษฐฯ คาธรรมเนียม ฉบับละ 2,000 บาท
ใบคูมือคนงาน ฉบับละ 1 บาท

สวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม 02-579-4852

ข้ันตอนการดําเนินการ

ย่ืนคําขอ 1 พรอมเอกสาร
ณ สวนอนุญาตอตุสาหกรรมไม กรมปาไม

เอกสารประกอบคําขอ

ระยะเวลาดําเนินการ  
16  วันทําการ

ย่ืนเอกสาร ณ 



การขอตออายุใบอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไมฯ โรงคาไมแปรรูป 
และใบอนุญาตคาหรือมีไวในครอบครองเพ่ือการคา ซ่ึงสิ่งประดิษฐ 

เคร่ืองใชหรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีทําดวยไมหวงหาม
ในเขตกรุงเทพมหานคร

1. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร/รับคําขอ
กรณีเอกสารครบถวน

ตรวจสอบปดยอดบัญชี/บันทึกเสนอ

2. ผูอํานวยการสํานักการอนุญาต
พิจารณาอนุญาต

(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปาไม)

3. ชําระเงินคาธรรมเนียม/
เขียนใบอนุญาต

4. ผูอํานวยการสํานักการอนุญาต
ลงนามในใบอนุญาต

(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปาไม)

5. ผูขออนุญาตรับใบอนุญาต

1. ใบอนุญาตฉบับจริง
2. ใบรับคําขอ
3. คําขอ 1 /คําขอรับใบอนุญาต
4. บัญชีสถติแิสดงการดําเนินการ             

ในรอบปที่ผานมา
5. สมุดบัญชีไมที่เกี่ยวของในรอบป               

ที่ผานมา
6. ใบอนุญาต สําเนาทะเบียนบาน 

สําเนาบัตรประจําตัวผูขออนุญาต
7. หนังสือมอบอํานาจกรณีผูขอไมไดมา 

ติดตอดวยตนเองพรอมสําเนาบัตร
ผูรับมอบอํานาจ

คาธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักร แรงมาละ 50 บาท                     
คาธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน คนละ 50 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังโรงคาไมแปรรูป ฉบับละ 1,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตคาส่ิงประดษิฐฯ ฉบับละ 2,000 บาท
ใบคูมือคนงาน ฉบับละ 1 บาท

เอกสารประกอบคําขอ

สวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม 02-579-4852

ย่ืนคําขอ 1 พรอมเอกสาร
ณ สวนอนุญาตอตุสาหกรรมไม กรมปาไม

ย่ืนเอกสาร ณ 
ระยะเวลาดําเนินการ  

5  วันทําการ

ข้ันตอนการดําเนินการ



การขออนุญาตใหประทับตราประจําตอหนังสือกํากับไมแปรรูป                  
และหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ เคร่ืองใช หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีทําดวย

ไมหวงหาม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร

1. ตรวจสอบเอกสาร/รับคําขอ 
(กรณีเอกสารครบถวน)

2. เสนอความเห็นใหผูบังคับบัญชา
พิจารณาอนุญาต

3. ผูไดรับมอบหมายพิจารณาอนุญาต
ใหประทับตราประจําตอ

(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปาไม)

4. ผูไดรับมอบหมายลงนามในหนังสือกํากับฯ
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปาไม)

5. ผูขออนุญาตรับหนังสือกํากับฯ

1. คําขอประทับตราหนังสือกํากับฯ
2. สําเนาใบอนุญาตฉบับปจจุบัน
3. สมุดบัญชีไมแปรรูป/บัญชี

ส่ิงประดิษฐฯ (บัญชีแบบ 2)
ในรอบปที่ผานมา

4. หนังสือกํากับไมแปรรูป/
หนังสือกํากับส่ิงประดิษฐฯ 
ฉบับเดิม  (ถามี) 

ข้ันตอนการดําเนินการ

ย่ืนคําขอ 1 พรอมเอกสาร
ณ สวนอนุญาตอตุสาหกรรมไม กรมปาไม

เอกสารประกอบคําขอ

ระยะเวลาดําเนินการ  
10 นาที

ย่ืนเอกสาร ณ 

สวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม 02-579-4852
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