
1. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ประสานกับ 
สนง.ทสจ. และอําเภอทองท่ีรวมกันตรวจสอบ               
สงเอกสารพรอมความเห็นใหผูวาราชจังหวัด

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

กระถินณรงค กระถินเทพา กระถินยักษ มะพราว มะขาม มะไฟบาน มะปรางบาน จามจุรี
และไมตาล ตามมติคณะรัฐมนตรี  ในสวนภูมิภาค                              

2. สนง.ทสจ. ตรวจสอบสถานท่ี ใหความเห็น             
ควรอนุญาต  สําเนาเรื่องราวการพิจารณา               
สงใหศูนยปาไมจังหวัด

3. ผูวาราชการจังหวัด และศูนยปาไมจังหวัด
ใหความเห็นควรอนุญาต สงเรื่องใหคณะกรรมการฯ

4. คณะกรรมการพิจาณาการตั้งโรงงานแปรรูปไม           
ตามมติคณะรัฐมนตรี พิจารณาใหความเห็นชอบ               
แจงผลการพิจารณาใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม              
และกรมปาไม แจงจังหวัดและผูขอทราบ พรอมท้ัง              
เก็บเงินคาธรรมเนียม และออกใบอนุญาต

1. ใบรับคําขอ
2. คําขอ 1
3. แผนท่ีสังเขป อาณาเขตและท่ีติดตอ  

ขางเคียง
4. แผนผังและบัญชีเคร่ืองจักร
5. หลักฐานแสดงสิทธิการใชสถานท่ี

ประกอบกิจการ  
6. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตร
ประจําตัว                     

ผูขออนุญาต
7. กรณีเปนนิติบุคคล ใหนําหลักฐาน                  

ท่ีเกี่ยวของในการจดทะเบียนเปน                    
นิติบุคคล มาประกอบการพิจารณา

8. หนังสืออนุญาตของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง หรือแบบตรวจ 01
(กรณีใชเคร่ืองจักรตั้งแต 5.00 แรงมา)

9. แหลงท่ีมาของวัตถุดิบ ปริมาณการใช/ป 
และการใชวัตถุดิบในทองถิ่นมีเพียงพอ  
หรือไม

10. ภาพถายสีแสดงบริเวณสถานท่ี                
ท่ีขออนุญาตตั้งโรงงานโดยรอบทุกดาน 
จํานวน 5 ภาพ

11. หนังสือมอบอํานาจกรณีผูขอ                            
ไมไดมาติดตอดวยตนเอง พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวผูรับมอบอํานาจ

5. จังหวัดรายงานการอนุญาตสงกรมปาไมทราบ 
พรอมกับสําเนาหลักฐานการอนุญาตท้ังหมด             
แจงใหศูนยปาไมจังหวัดทองท่ีทราบ

ย่ืนเอกสาร ณ เอกสารประกอบคําขอ

ข้ันตอนการดําเนินการ

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

สวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม  02-579-4852

คาธรรมเนียม
 ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักร      

แรงมาละ 50 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ  
172  วันทําการ



3. กรมปาไมพิจารณาอนุญาต แลวแจง
จังหวัดแจงใหผูขอทราบพรอมชําระเงิน
คาธรรมเนียม แลวออกใบอนุญาต

การขออนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักรเพื่อประดิษฐกรรม
ในสวนภูมิภาค                        

1. สนง.ทสจ. สงเรื่องและรวมกับศูนยปาไม
จังหวัดตรวจสอบสถานที่
ใหความเห็นควรอนุญาต สงเรือ่งให                   
ผูวาราชการจังหวัด 

2. ผูวาราชการจังหวัด
ใหความเห็นควรอนุญาต สงใหกรมปาไม
พิจารณา

4. จังหวัดรายงานการอนุญาตสงกรมปาไม
ทราบ พรอมกับสําเนาหลักฐานการอนุญาต
ทั้งหมดแจงใหศูนยปาไมจังหวัดทองที่ทราบ

1. ใบรับคําขอ
2. คําขอ 1
3. แผนท่ีสังเขป และอาณาเขตพรอมสถานท่ี

ติดตอขางเคียง
4. แผนผังและบัญชีเคร่ืองจักร
5. หลักฐานแสดงสิทธิการใชสถานท่ีประกอบ

กิจการ 
6. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัว                     

ผูขออนุญาต
7. กรณีเปนนิติบุคคล ใหนําหลักฐานท่ีเกี่ยวของ              

ในการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลมาประกอบ                   
การพิจารณา

8. หนังสืออนุญาตของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
(กรณีใชเคร่ืองจักรตั้งแต 5.00 แรงมา)

9. หนังสืออนุญาตของกรมโยธาธกิารและ                
ผังเมือง (กรณีใชเคร่ืองจักรตั้งแต 5.00
แรงมา)

10.ใหแจงแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ ปริมาณ                  
การใช/ป และการใชวัตถุดิบในทองถิ่น                   
มีเพียงพอหรือไม

11.ภาพถายสีแสดงบริเวณสถานท่ีขออนุญาต
ตั้งโรงงานโดยรอบทุกดาน จํานวน 5 ภาพ

12. หนัสือมอบอํานาจกรณีผูขอไมไดมาติดตอ
ดวยตนเอง พรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ผูรับมอบอํานาจ

ย่ืนเอกสาร ณ เอกสารประกอบคําขอ

ข้ันตอนการดําเนินการ

ย่ืนคําขอ 
ณ อําเภอทองที่

สวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม  02-579-4852

คาธรรมเนียม
 ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักร      

แรงมาละ 50 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ  
141  วันทําการ



4. กรมปาไมพิจารณาอนุญาต แลวแจง
จังหวัดใหเพ่ิม ลด เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค/วัตถุดิบ ในใบอนุญาต 
(แลวแตกรณ)ี

การขออนุญาตเพิ่ม ลด เปล่ียนแปลงวัตถุประสงคในการผลิต การเพิ่ม ลด
เปล่ียนแปลงการใชวัตถุดิบของโรงงาน 

ในสวนภูมิภาค             

1. ใบรับคําขอ
2. คําขอ 
3. สําเนาใบอนุญาตฉบบัปจจุบัน
4. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัว                     

ผูขออนุญาต
5. กรณีเปนนิติบุคคล ใหนําหลักฐาน

ท่ีเกี่ยวของในการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
มาประกอบการพิจารณา

6. หนังสือช้ีแจงเหตุผลในการขอเพิ่ม ลด 
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการผลติ

(กรณีขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค)
7. หนังสือช้ีแจงเหตุผลในการขอเพิ่ม ลด 

เปลี่ยนแปลงการใชวัตถุดิบ
(กรณีขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใชวัตถุดิบ)
8. ใหแจงแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ ปริมาณ

การใช/ป และการใชวัตถุดิบในทองถิ่น           
มีเพียงพอหรือไม

9. หนังสือมอบอํานาจกรณีผูขอไมไดมา
ติดตอดวยตนเอง พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวผูรับมอบอํานาจ

3. ศูนยปาไมจังหวัด
ใหความเห็นควรอนุญาต สงเอกสารใหกรมปา
ไม

1. อําเภอสงเรื่องให สนง.ทสจ.  และ
รวมกับศูนยปาไมตรวจสอบสถานที่ให
ความเห็นควรอนุญาต 

5. จังหวัดรายงานการอนุญาตสงกรม
ปาไมทราบ พรอมกับสําเนาหลักฐาน
การอนุญาตทั้งหมดแจงใหศูนยปาไม
จังหวัดทองที่ทราบ

สวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม  02-579-4852

ย่ืนเอกสาร ณ 

เอกสารประกอบคําขอ

ข้ันตอนการดําเนินการ

ย่ืนคําขอ 
ณ อําเภอทองที่

2. สนง.ทสจ. ใหความเห็นควรอนุญาต สง
เอกสารใหผูวาราชาการจังหวัด แลวสงใหกรม
ปาไม

ระยะเวลาดําเนินการ  
117  วันทําการ



4. กรมปาไมพิจารณาอนุญาต แลวแจง
จังหวัดแจงผลการพิจารณาใหผูขอรับอนุญาต
ทราบเปนหนังสือ

การขออนุญาตทําการแปรรูปไมต้ังแตพระอาทิตยตก                         
ถึงพระอาทิตยขึ้น
ในสวนภูมิภาค                

5. จังหวัดรายงานการอนุญาต                   
สงกรมปาไมทราบ พรอมกับสําเนา
หลักฐานการอนุญาตทั้งหมดแจงให
ศูนยปาไมจังหวัดทองที่ทราบ

1. ใบรับคําขอ
2. คําขอ 1
3. สําเนาใบอนุญาตฉบับปจจุบัน
4. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัว                     

ผูขออนุญาต
5. กรณีเปนนิติบุคคล ใหนําหลักฐาน

ที่เกี่ยวของในการจดทะเบียนเปน                  
นิติบุคคล มาประกอบการพิจารณา

6. หนังสือชี้แจงกรรมวิธีที่ขอดําเนินการ 
พรอมเหตุผลความจําเปน 

7. หนังสือมอบอํานาจกรณีผูขอ                     
ไมไดมาติดตอดวยตนเอง พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวผูรับมอบอํานาจ

ย่ืนเอกสาร ณ 

เอกสารประกอบคําขอ

ข้ันตอนการดําเนินการ

ย่ืนคําขอ 
ณ อําเภอทองที่

สวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม  02-579-4852

3. ศูนยปาไมจังหวัด
ใหความเห็นควรอนุญาต สงเอกสารให
กรมปาไม

1. อําเภอสงเรื่องให สนง.ทสจ. และ
รวมกับศูนยปาไมตรวจสอบสถานที่                        
ใหความเห็นควรอนุญาต 

2. สนง.ทสจ. ใหความเห็นควรอนุญาต 
สงเอกสารใหผูวาราชาการจังหวัด                    
แลวสงใหกรมปาไม

ระยะเวลาดําเนินการ  
95 วันทําการ



1. ใบรับคําขอ
2. คําขอ 1 3. สําเนาใบอนุญาตฉบบัปจจุบัน
4. แผนท่ีสังเขปและแผนผังอาณาเขตระบุสถานท่ี

ติดตอขางเคียง
5. แผนผังและบัญชีเคร่ืองจักร
6. หลักฐานแสดงสิทธิการใชสถานท่ีประกอบ

กิจการ 
7. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัว                    

ผูขออนุญาต
8. กรณีเปนนิติบุคคล ใหนําหลักฐานท่ีเกี่ยวของ             

ในการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลมาประกอบ 
การพิจารณา

9. หนังสืออนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(กรณีใชเคร่ืองจักรตั้งแต 5.00 แรงมา)

10. หนังสืออนุญาตของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
(กรณีใชเคร่ืองจักรตั้งแต 5.00 แรงมา)

11.ภาพถายสีแสดงบริเวณสถานท่ีขออนุญาต
ตั้งโรงงานโดยรอบทุกดาน จํานวน 5 ภาพ

12. หนังสือมอบอํานาจกรณีผูขอไมไดมาติดตอ
ดวยตนเอง พรอมสําเนาบัตรประจําตัว                    
ผูรับมอบอํานาจ

สวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม  02-579-4852

การขออนุญาตยายสถานท่ีต้ังโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักร
ในสวนภูมิภาค

ย่ืนเอกสาร ณ 

ข้ันตอนการดําเนินการ

ย่ืนคําขอ 
ณ อําเภอทองที่

4. กรมปาไมพิจารณาอนุญาต                         
แลวแจงจังหวัดแจงผลการพิจารณา           
ใหผูขอรับอนุญาตทราบเปนหนังสือ

5. จังหวัดรายงานการอนุญาต                 
สงกรมปาไมทราบ พรอมกับสําเนา
หลักฐานการอนุญาตทั้งหมดแจงให
ศูนยปาไมจังหวัดทองที่ทราบ

3. ศูนยปาไมจังหวัด
ใหความเห็นควรอนุญาต สงเอกสาร                 
ใหกรมปาไม

1. อําเภอสงเรื่องให สนง.ทสจ.  และ
รวมกับศูนยปาไมตรวจสอบสถานที่                    
ใหความเห็นควรอนุญาต 

2. สนง.ทสจ. ใหความเห็นควรอนุญาต 
สงเอกสารใหผูวาราชาการจังหวัด                     
แลวสงใหกรมปาไม

เอกสารประกอบคําขอ

คาธรรมเนียม
 ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักร      

แรงมาละ 50 บาท



สวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม  02-579-4852

ย่ืนเอกสาร ณ 

ข้ันตอนการดําเนินการ

ย่ืนคําขอ 
ณ อําเภอทองที่

การขออนุญาตปรับปรุงเคร่ืองจักรโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักร
ในสวนภูมิภาค

4. กรมปาไมพิจารณาอนุญาต                        
แลวแจงจังหวัดแจงผลการพิจารณา                   
ใหผูขอรับอนุญาตทราบเปนหนังสือ

5. จังหวัดรายงานการอนุญาต               
สงกรมปาไมทราบ พรอมกับสําเนา
หลักฐานการอนุญาตทั้งหมด                    
แจงใหศูนยปาไมจังหวัดทองที่ทราบ

3. ศูนยปาไมจังหวัด
ใหความเห็นควรอนุญาต สงเอกสาร                  
ใหกรมปาไม

1. อําเภอสงเรื่องให สนง.ทสจ.  และ
รวมกับศูนยปาไมตรวจสอบสถานที่                   
ใหความเห็นควรอนุญาต 

2. สนง.ทสจ. ใหความเห็นควรอนุญาต 
สงเอกสารใหผูวาราชาการจังหวัด                     
แลวสงใหกรมปาไม

1. ใบรับคําขอ
2. คําขอ 1
3. สําเนาใบอนุญาตฉบบัปจจุบัน
4. แผนผังและบัญชีเคร่ืองจักร
5. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัว

ผูขออนุญาต
6. กรณีเปนนิติบุคคล ใหนําหลักฐาน

ท่ีเกี่ยวของในการจดทะเบยีนเปนนติบิุคคล
มาประกอบการพิจารณา

7. ใหแจงแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ ปริมาณ
การใช/ป และการใชวัตถุดิบในทองถิ่น           
มีเพียงพอหรือไม

8. หนังสือมอบอํานาจกรณีผูขอไมไดมา
ติดตอดวยตนเอง พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวผูรับมอบอํานาจ

เอกสารประกอบคําขอ

คาธรรมเนียม
 ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเคร่ืองจักร      

แรงมาละ 50 บาท
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