
1. เจาหนาที่ (ทสจ.) ตรวจสอบเอกสาร
ใหความเห็นควรอนุญาต

3. ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาต

1. ใบรับคําขอ
2. คําขอ
3. แผนท่ีสังเขป อาณาเขต และสถานท่ีติดตอ  

ขางเคียง
4. หลักฐานแสดงสิทธิการใชสถานท่ี                   

ประกอบกิจการ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับเจาบาน หรือสําเนาโฉนดท่ีดิน
หรือสัญญาเชา หรือหนังสือยินยอม
ใหใชสถานท่ี

5. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัว                     
ผูขออนุญาต

6. กรณีเปนนิติบุคคล ใหนําหลักฐาน
ท่ีเกี่ยวของท่ีไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
นํามาประกอบการพิจารณา

7. บัญชีรายการไมแปรรูป หรือบัญชีรายการ
สิ่งประดิษฐฯ (ถามี) พรอมหลักฐานการไดมา
โดยถูกตองตามกฎหมาย 

8. หนังสือมอบอํานาจกรณีผูขอไมไดมาติดตอ
ดวยตนเอง พรอมสําเนาบัตรประจําตวั
ผูรับมอบอํานาจ

5. จังหวัดรายงานการอนุญาต                        
สงกรมปาไมทราบ และสําเนาหลักฐาน                  
การอนุญาตทั้งหมด                                  
แจงใหศูนยปาไมจังหวัดทราบ

คาธรรมเนียม
 ใบอนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูป  ฉบับละ 1,000 บาท
 ใบอนุญาตคาสิ่งประดิษฐฯ ฉบับละ 2,000บาท
 ใบคูมือคนงาน  ฉบับละ 1 บาท

การขออนุญาตต้ังโรงคาไมแปรรูป /การขออนุญาตคาหรือมีไวในครอบครอง
เพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เคร่ืองใช หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม

ในสวนภูมิภาค

สวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม  02-579-4852

ย่ืนเอกสาร ณ 

เอกสารประกอบคําขอ

ข้ันตอนการดําเนินการ

ย่ืนคําขอ 1 พรอมเอกสาร
ณ อําเภอทองที่

4. สนง. ทสจ. แจงผูขอทราบ                   
พรอมชําระเงินคาธรรมเนียม                      
แลวออกใบอนุญาต

2. สนง. ทสจ. ตรวจสอบสถานที่                  
ใหความเห็นควรอนุญาต พรอมทั้ง                
แจงศูนยปาไมจังหวัดตรวจสอบสถานที่ 
ใหความเห็นควรอนุญาต

ระยะเวลาดําเนินการ  
92  วันทําการ



1. ใบรับคําขอ
2. คําขอ 1
3. แผนท่ีสังเขปอาณาเขต และสถานท่ีติดตอ

ขางเคียง
4. หลักฐานแสดงสิทธิการใชสถานท่ี                   

ประกอบกิจการ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับเจาบาน หรือสําเนาโฉนดท่ีดิน
หรือสัญญาเชา หรือหนังสือยินยอม
ใหใชสถานท่ี

5. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัว                     
ผูขออนุญาต

6. กรณีเปนนิติบุคคล ใหนําหลักฐาน
ท่ีเกี่ยวของในการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
มาประกอบการพิจารณา

7. หนังสือมอบอํานาจกรณีผูขอไมไดมาติดตอ
ดวยตนเอง พรอมสําเนาบัตรประจําตวั               
ผูรับมอบอํานาจ

8. การขอตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน 
(โรงเลื่อยมือ) อนุญาตไดเฉพาะโรงงาน                   
ท่ีใชไมจากสวนปาหรือไมท่ีปลูกข้ึนทุกชนิด

9. การขออนุญาตทําการแปรรูปไมช่ัวคราว
ใหย่ืนบัญชีรายการไมและหลักฐาน             
การไดมาประกอบการขออนุญาตดวย  
การอนุญาตพิจารณาถึงเหตผุลความจําเปน 
เปนคร้ังคราว ระยะเวลาไมเกิน 90 วัน

 ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน (โรงเลื่อยมือ) 
คิดตามจํานวนคนงาน คนละ 10 บาท

 ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคนเพื่อประดิษฐกรรม 
คิดตามจํานวนคนงาน คนละ 10 บาท   

 ใบอนุญาตทําการแปรรูปไมเพื่อการคา คิดตามปริมาตรไมท่ียังมิไดแปรรูป                       
ลูกบาศกเมตรละ 10 บาท

 ใบอนุญาตทําการแปรรูปไมมิใชเพื่อการคา ฉบับละ 5 บาท 

เอกสารประกอบคําขอ

การขออนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน (โรงเล่ือยมือ)/ โรงงานแปรรูป
ไมโดยใชแรงคนเพื่อประดิษฐกรรม / การทําการแปรรูปไมเพื่อการคา /            

และการทําการแปรรูปไมมิใชเพื่อการคา
ในสวนภูมิภาค

ย่ืนเอกสาร ณ 

ข้ันตอนการดําเนินการ

ย่ืนคําขอ 1 พรอมเอกสาร
ณ อําเภอทองที่

1. เจาหนาที่ (ทสจ.) ตรวจสอบ                
เอกสาร ใหความเห็นควรอนุญาต

3. ผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาอนุญาต

5. จังหวัดรายงานการอนุญาต                       
สงกรมปาไมทราบ และสําเนาหลักฐาน                
การอนุญาตทั้งหมดแจงใหศูนยปาไมจังหวัดทราบ

4. สนง. ทสจ.แจงผูขอทราบ                 
พรอมชําระเงินคาธรรมเนียม                 
แลวออกใบอนุญาต

2. สนง. ทสจ. ตรวจสอบสถานที ่                    
ใหความเห็นควรอนุญาต                          
พรอมทั้งแจงศนูยปาไมจังหวัด                
ตรวจสอบสถานที่ 
ใหความเห็นควรอนุญาต

สวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม  02-579-4852

ระยะเวลาดําเนินการ  
92  วันทําการ



คาธรรมเนียม
 ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักร      

แรงมาละ 50 บาท
 ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน      

คนละ 10 บาท
 ใบอนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูป    ฉบับละ 1,000 บาท
 ใบอนุญาตคาสิ่งประดิษฐฯ   ฉบับละ 2,000บาท
 ใบคูมือคนงาน                ฉบับละ 1 บาท

สวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม  02-579-4852

การขออนุญาตตออายุใบอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไมทุกประเภท /                     
โรงคาไมแปรรูป และคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ 

เคร่ืองใช หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม                                                         
ในสวนภูมิภาค

1. เจาหนาที่ (ทสจ.) ตรวจสอบเอกสาร

3. ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาต

5. จังหวัดรายงานการอนุญาต สงกรมปาไม
ทราบ และสาํเนาหลักฐานการอนุญาตทั้งหมด
แจงใหศูนยปาไมจังหวัดทราบ

เอกสารประกอบคําขอ

ข้ันตอนการดําเนินการ

4. สนง. ทสจ.แจงผูขอทราบพรอมชําระเงิน
คาธรรมเนียม แลวออกใบอนุญาต

2. สนง. ทสจ. ตรวจสอบบัญชี
ใหความเห็นควรอนุญาต พรอมทั้งแจง
ศูนยปาไมจังหวัดตรวจสอบบัญชี                    
ใหความเห็นควรอนุญาต

ย่ืนเอกสาร ณ 

ย่ืนคําขอ 1 พรอมเอกสาร
ณ อําเภอทองที่

1. ใบรับคําขอ
2. ใบอนุญาตฉบับจริง
3. คําขอ
4. บัญชีสถิติแสดงการดําเนินการ                

ในรอบปท่ีผานมา
5. สมุดบัญชีไมหรือสมุดบัญชี

สิ่งประดิษฐฯท่ีเกี่ยวของ                  
ในรอบปท่ีผานมา

6. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตร
ประจําตัวผูขออนุญาต

7. หนังสือมอบอํานาจกรณีผูขอ                      
ไมไดมาติดตอดวยตนเอง                    
พรอมสําเนาบัตรประจําตวั
ผูรับมอบอํานาจ

ระยะเวลาดําเนินการ  
39  วันทําการ



สวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม  สํานักการอนุญาต 02-579-4852

1. เจาหนาที่ (ทสจ.) ตรวจสอบเอกสาร
ใหความเห็นควรอนุญาต

3. ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาต

5. จังหวัดรายงานการอนุญาต                       
สงกรมปาไมทราบ และสําเนาหลักฐาน                     
การอนุญาตทั้งหมดแจงให                                          
ศูนยปาไมจังหวัดทราบ

ข้ันตอนการดําเนินการ

4. สนง. ทสจ.แจงผูขอทราบพรอมชําระเงิน
คาธรรมเนียม แลวออกใบอนุญาต

2. สนง. ทสจ. ตรวจสอบสถานที ่                   
ใหความเห็นควรอนุญาต พรอมทั้ง             
แจงศูนยปาไมจังหวัดตรวจสอบสถานที่ 
ใหความเห็นควรอนุญาต

การขออนุญาตรับโอน/การแกไขอาณาเขต/และสาระสําคัญ
ในการอนุญาต
ในสวนภูมิภาค                                               

ย่ืนเอกสาร ณ 

ย่ืนคําขอ 1 พรอมเอกสาร
ณ อําเภอทองที่

1. ใบรับคําขอ
2. ใบอนุญาตฉบับจริง
3. คําขอ
4. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวผู
ขออนุญาต
5. กรณีเปนนิติบุคคล ใหนําหลักฐานที่เกี่ยวของ
ในการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลมาประกอบการ
พิจารณา
6. หนังสือมอบอํานาจกรณีผูขอไมไดมาติดตอ
ดวยตนเอง    

พรอมสําเนาบัตรประจําตัวผูรับมอบอํานาจ
การรับโอน แนบหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
1. หลักฐานการไดสิทธิในกิจการที่ขอรับโอน
2. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวของ
ผูโอน และผูรับโอน
3. หนังสือชี้แจงเหตุผลการโอนของผูโอนและ
ผูรับโอน

กรณีผูรับอนุญาตตายใหแนบสําเนาใบ
มรณะบัตรของผูรับอนุญาตเดิมและคําส่ังศาล
ตั้งผูจัดการมรดก หรือหนังสือยินยอมของ
ทายาททุกคนในกองมรดกเพิ่มเติม
การแกไขอาณาเขต แนบหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
1. แผนผังแสดงสถานที่ประกอบกิจการที่ไดรับ
อนุญาตเดิมและแสดงสวนที่ขอขยายหรือลด                                            
2. ในกรณีขอขยายอาณาเขต ใหนําหลักฐาน
แสดงสิทธิการใชสถานที่สวนที่ขอขยายดวย
การแกไขสาระสําคัญในใบอนุญาต แนบ
หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
1. การเปล่ียนชื่อตัว ชื่อสกุล ใหนําสําเนา
หลักฐาน   

การเปล่ียนชื่อตัว ชื่อสกุล ประกอบการ
พิจารณาดวย
2. การเปล่ียนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ แนบหนังสือรับรองของสํานักงาน
หุนสวนบริษัทฉบับใหม และสําเนารายงานการ
ประชุมบริษัท
3. การแกไขภมูิลําเนา หรือสถานที่ประกอบการ 
ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหรอืหลักฐานการ
แกไขของนายทะเบียนทองที่ หรือหลักฐานการ

เปล่ียนแปลงทองที่ปกครอง

เอกสารประกอบคําขอ

คาธรรมเนียม
 การโอนใบอนุญาต คิดคร่ึงอัตราคาธรรมเนียมนั้นๆ

ระยะเวลาดําเนินการ  
79  วันทําการ
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