
ห น้ า  | 1 

แนวทางปฏบิัติ 

ในการออกค าสั่งทางปกครอง 

ว่าด้วยกจิการอุตสาหกรรมไม ้

ตามพระราชบญัญัตปิ่าไม้ พุทธศักราช 2484 
@@@ 

 

ภาคที่ 1 

ค าสั่งคนืค าขอ และค าส่ังไม่อนุญาตตามค าขอ 

 

บทที่  1 บทน า 

 ในการด าเนินการออกค าสั่งทางปกครอง ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 นั้น เบื้องต้นต้องทราบและศึกษาท าความเข้าใจถึงบทบัญญัติของการออก

ค าสั่งทางปกครอง ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ และต้องทราบความหมายของกิจการ
อุตสาหกรรมไมท้ี่ตอ้งรับขออนุญาต ประเภทผูร้ับอนุญาตตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 นอกจากนีย้ังต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ

ทางราชการ พ.ศ. 2558 ด้วย ดังจะกล่าวต่อไปนี ้

 ก. ความหมายและรูปแบบของ “ค าสั่งทางปกครอง”  

 ความหมายของ “ค าสั่งทางปกครอง” มีนิยามก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 5  ซึ่งบัญญัติวา่ 

 “ค าสั่งทางปกครอง”  หมายความว่า  

 (1) การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง

บุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่

ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือช่ัวคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ 

การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไ่ม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 

 (2) การอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

 นอกจากนี ้ควรทราบนิยามความหมายที่เกี่ยวข้องของค าตอ่ไปด้วย คือ 

 "วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" หมายความว่า การเตรียมการและการด าเนินการของ

เจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค าสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการด าเนินการใด ๆ ในทางปกครองตาม

พระราชบัญญัตินี้  
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 "การพิจารณาทางปกครอง" หมายความว่า การเตรียมการและการด าเนินการของ

เจ้าหนา้ที่เพื่อจัดใหม้ีค าสั่งทางปกครอง 

  "กฎ" หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด

หรอืบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

 ส าหรับรูปแบบของ “ค าสั่งทางปกครอง” มีบัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ.2539  มาตรา 34 ซึ่งบัญญัติวา่ 

 มาตรา 34 ค าสั่งทางปกครองอาจท าเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายใน

รูปแบบอื่นก็ได้ แตต่้องมีข้อความหรอืความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ 

 ข. บทบัญญัติของกฎหมายป่าไม้ซึ่งให้อ านาจในการออกค าสั่งทางปกครอง ว่าด้วย

กิจการอุตสาหกรรมไม้ 

 เมื่อทราบถึงความหมายและรูปแบบของ “ค าสั่งทางปกครอง” ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 แล้ว ต่อไปนี้ควรทราบถึงบทบัญญัติในมาตราต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ซึ่งให้อ านาจในการออกค าสั่งทางปกครองของ
กรมป่าไม้ไว้โดยเฉพาะ ดังนี้ 

 1. อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 มาตรา 48 ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ 

ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป มีไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยูงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน  

ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดด า ไม้อีเฒ่า 

และไม้เก็ดเขาควาย แปรรูป ไม่ว่าจ านวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจ านวนเกิน 

0.20 ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต" 

 เพื่อประโยชน์แหง่ความในวรรคหนึ่ง ไม้ซุงหรือไม้ท่อนที่จมอยู่ในแม่น้ าล าคลองในรัศมีห้าสิบเมตร

ของบริเวณที่ท าการแปรรูปไม้ และไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของให้สันนิษฐานว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความครอบครอง

ของผู้รับอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไม้ที่มีโรงงานอยู่ในบริเวณนั้น 

 ความในวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกระท าแก่ไม้ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย 

 (มาตรา 48 แก้ไขโดย ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557  เรื่อง แก้ไข

เพิ่มเติมกฎหมายว่าดว้ยป่าไม้ วันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ข้อ 2) 

  มาตรา ๕๒ หา้มมิให้ผู้รับอนุญาตท าการแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตก

ถึงพระอาทิตย์ขึ้น เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือ 

หมายเหตุ อนุญาตเป็นหนังสอืให้ผู้รับอนุญาตท าการแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึง

พระอาทิตย์ขึ้น 
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 มาตรา ๕๓ เพื่อที่จะดูว่าผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้ได้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้

หรอืไม่ พนักงานเจ้าหนา้ที่มอี านาจตรวจการแปรรูปไม้และกิจการของผู้รับอนุญาตได้ ผู้รับอนุญาตต้อง

อ านวยความสะดวกและตอบค าถามแก่พนักงานเจา้หน้าที่ในการนี้ 

หมายเหตุ ตรวจการแปรรูปไม้ และกิจการของผูร้ับอนุญาต 

   มาตรา 53 ตรี ภายในเขตควบคุม ห้ามมิให้ผู้ใดค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่ง

สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้ามที่มีชนิดไม้ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าที่

รัฐมนตรกี าหนดตามมาตรา 53 ทวิ เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหนา้ที่ 

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

 มาตรา ๕๖ ใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามความในพระราชบัญญัตินี้ จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับ

อนุญาตจากพนักงานเจ้าหนา้ที่ 

 ถ้าผู้รับอนุญาตตาย  ทายาทหรอืผูจ้ัดการมรดกจะท าการแทนตามใบอนุญาตนั้นต่อไปก็ได้   

แตต่้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันผู้รับอนุญาตตาย และถ้าทายาทหรือผู้จัดการมรดกประสงค์จะท าการ

แทนต่อไปอีก  ต้องยื่นค าขออนุญาตก่อนก าหนดเวลาที่กล่าวแล้วได้สิน้สุดลง 

หมายเหตุ  กรณีทายาทหรือผู้จัดการมรดกประสงค์จะท าการแทนผูร้ับอนุญาตซึ่งถึงแก่ความตายเกิน

กว่า 90 วัน นับแตผู่ร้ับอนุญาตตาย จะต้องยื่นค าขออนุญาตก่อนก าหนดเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง 

 มาตรา 59 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

ได้ดังต่อไปนี ้

 (1) เมื่อปรากฏว่าผูร้ับอนุญาตฝา่ฝนืหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อก าหนด 

หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี ้ 

จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

 (2) เมื่อมีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพัก

ใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ 

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

หมายเหตุ  เงื่อนไขการพักใช้ใบอนุญาต 

 ก) เมื่อปรากฏว่าผูร้ับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อก าหนด 

หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ของพนักงานปฏิบัติตามค าสั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้  

ทั้งนี ้การสั่งพักใช้ใบอนุญาตกรณีนี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งรอ้ยยี่สบิวัน 

 ข) เมื่อมีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การ

สั่งพักใช้ใบอนุญาตกรณีนี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้จนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ 

 มาตรา 60 เมื่อได้มคี าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พักใช้ใบอนุญาตแล้ว ผู้รับอนุญาตหมด

สิทธิตามใบอนุญาตนั้น นับแต่วันทราบค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ จนกว่าจะครบก าหนดเวลาการพักใช้

ใบอนุญาต หรอืจนกว่ารัฐมนตรจีะได้สั่งให้เพิกถอนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
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 มาตรา 61 ทวิ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้

ผูถู้กสั่งพักใช้หรอืเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบ 

 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบค าสั่ง

ตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดค าสั่งในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ท าการตามใบอนุญาต  หรือที่อยู่ของผู้ถูก

สั่งพักใช้หรอืเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีนี้แล้ว ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

รับทราบค าสั่งนั้นต้ังแตว่ันปิดค าสั่ง 

 (มาตรา 61 ทวิ บัญญัติขึ้นโดย พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 25) 

 มาตรา 62 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งไม่อนุญาตตามค าขอของบุคคลใดตามความใน

พระราชบัญญัตินี้  หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามความในมาตรา 59  บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของ

พนักงานเจ้าหนา้ที่ตอ่รัฐมนตรไีด้ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง  ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี

ให้ถือเป็นที่สุด 

 2. อ านาจของรัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 มาตรา 61 ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 ปรากฏแก่รัฐมนตรี  

หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แล้ว ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีเสียก็ได้ 

 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกล หรือผู้กระท าการแทนนิติบุคคล

ผู้รับอนุญาต ไม่มีลักษณะตามมาตรา 49 (1) หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 49 (2) (3)  

หรอื (4) แล้วแต่กรณี  ให้รัฐมนตรสีั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 (มาตรา 61 แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวัตฉิบับที่ 116 พ.ศ. 2515 ข้อ 8) 

หมายเหตุ  อ านาจของรัฐมนตรใีนเรื่องนี้ อาจแยกได้ 2 กรณี ดังนี้ 

 ก) กรณีเป็นอ านาจดุลพินิจ ได้แก่ กรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 

ปรากฏแก่รัฐมนตรี  หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 59 แล้ว หากรัฐมนตรี

เห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้ (มาตรา 61 วรรคหนึ่ง) 

 ข) กรณีเป็นอ านาจผูกพัน ได้แก่ กรณีปรากฏว่า ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้

เครื่องจักรกล หรือผู้กระท าการแทนนิติบุคคลผู้รับอนุญาต ไม่มีลักษณะตามมาตรา 49 (1) หรือเป็นผู้มี

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 49 (2) (3)  หรือ (4) แล้วแต่กรณี กฎหมายก าหนดให้รัฐมนตรีสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาต (มาตรา 61 วรรคสอง) 

 ค. กิจการอุตสาหกรรมไม้ 

 กิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บัญญัติไว้ในหมวดที่ 4 การ

ควบคุมการแปรรูปไม้ มี 2 มาตรา คือ มาตรา 48 และมาตรา 53 ตรี สามารถแบ่งกิจการอุตสาหกรรมไม้เป็น

ประเภทใหญ่ ๆ ได้ จ านวน 5 ประเภท คือ 

 1. ท าการแปรรูปไม้  
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 2. ตัง้โรงงานแปรรูปไม้  

 3. ตัง้โรงค้าไม้แปรรูป 

 4. มีไมแ้ปรรูปไว้ในครอบครอง 

 5. ค้าหรอืมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท า

ด้วยไม้หวงห้าม  

 ซึ่งกิจการอุตสาหกรรมไม้ จ านวน 5 ประเภทดังกล่าวนี ้สามารถแบ่งย่อยได้ 11 กิจการ คือ 

 1. แปรรูปไม้ช่ัวคราวเพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร 

 2. แปรรูปไม้ช่ัวคราวมิใชเ่พื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร 

 3. โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) 

 4. โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมตอ่เนื่อง 

 5. โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับ 

จากไม้ยางพารา หรอืไม้ที่ปลูกขึน้โดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่25 มกราคม 2537  

 6. โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม 

 7. โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยแรงคน) 

 8. โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดษิฐกรรม  

 9. โรงค้าไม้แปรรูป 

 10. ครอบครองไม้แปรรูป 

  11. ค้าหรอืมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท า

ด้วยไม้หวงหา้ม 

 ง. ประเภทของค าสั่งทางปกครอง 

 1) บทบัญญัติของกฎหมายป่าไม้ ซึ่งให้อ านาจในการออกค าสั่งทางปกครอง ว่าด้วย

กิจการอุตสาหกรรมไม ้ดังกล่าวมาในข้อ ข. สามารถแบ่งประเภทของค าสั่งทางปกครองได้ 3 ประเภท คือ 

 1.1) ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ 

  1.2) ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

 1.3) ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (หรอืค าสั่งงดต่ออายุใบอนุญาตตลอดไป) 

 ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เป็นการใชอ้ านาจทางปกครองในขณะทีใ่บอนุญาตยังมีอายุใน

การประกอบกิจการตามใบอนุญาตนัน้ ๆ อยู่  แต่ในกรณีใบอนุญาตสิ้นอายุการประกอบกิจการแล้ว ผู้มี

อ านาจสามารถใช้อ านาจทางปกครองได้ โดยออกค าสั่ง “งดต่ออายุใบอนุญาตตลอดไป” ซึ่งค าสั่งนี้ ไม่มี

บทบัญญัติไว้โดยเฉพาะอย่างชัดแจ้งในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แต่ในทางปฏิบัติเมื่อ

ผูร้ับอนุญาตกระท าความผดิถูกลงโทษสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรอืไม่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตก็ตามและใบอนุญาต

สิ้นอายุการประกอบกิจการแล้ว  หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้

ดุลพินิจไม่อนุญาตใหป้ระกอบกิจการอกีตลอดไป ก็ออก “ค าสั่งงดตอ่อายุใบอนุญาตตลอดไป” ได้ 
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 2) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 บัญญัติวา่ 

 “มาตรา 8 ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอจะต้องตรวจสอบ

ค าขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้อง

หรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติม

ได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็น

กรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้อง

ยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึก

ดังกล่าวด้วยและให้พนักงานเจ้าหนา้ที่และผูย้ื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น 

  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบส าเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งใหผู้ย้ื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน 

  ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอได้จัดท าค าขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่

ระบุในคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา 7 แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน

ตามที่พนักงานเจา้หน้าที่แนะน าหรอืตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหนึ่งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียก

เอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้ และจะปฏิเสธการพิจารณาค าขอนั้นโดยอาศัยเหตุแห่งความ

ไม่สมบูรณ์ของค าขอหรอืความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรอืหลักฐานไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์

หรอืความไม่ครบถ้วนนัน้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรอืทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นผลให้

ไม่อาจอนุญาตได้ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร และให้ด าเนินการทางวินัยหรือด าเนินคดี

กับพนักงานเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า 

  มาตรา 9 ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม

ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดท าตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ให้พนักงาน

เจ้าหนา้ที่คนืค าขอใหแ้ก่ผู้ยื่นค าขอพรอ้มทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแหง่การคืนค าขอใหท้ราบด้วย 

 ผูย้ื่นค าขอจะอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอตามวรรคหนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองหรือจะยื่นค าขอใหม่ก็ได้ แต่ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องยื่นค าขอใดภายในระยะเวลา

ที่ก าหนดผูย้ื่นค าขอจะต้องยื่นค าขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว” 

 ดังนั้น ค าสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 8 ประกอบกับมาตรา 9 คือ ค าสั่งคนืค าขอ 

 ๓) พระราชบัญญัติวธิีปฏบิัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 บัญญัติว่า 

 “มาตรา 27 ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณี

ทราบตามความจ าเป็นแก่กรณี 

 เมื่อมีผู้ยื่นค าขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีค าสั่งทางปกครอง ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 

ที่จะต้องด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสาร บรรดาที่มีกฎหมาย

หรอืกฎก าหนดให้ตอ้งยื่นมาพร้อมค าขอ หากค าขอไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวแนะน าให้ผู้ยื่นค าขอ
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ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเสียให้ถูกต้อง และหากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบทันที

หรอืภายในไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในการแจง้ดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ

ของผู้รับค าขอและระบุรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วนให้ผู้ยื่นค าขอทราบพร้อมทั้งบันทึก

การแจ้งดังกล่าวไว้ในกระบวนพิจารณาจัดท าค าสั่งทางปกครองนัน้ด้วย 

 เมื่อผู้ยื่นค าขอได้แก้ไขค าขอหรือจัดส่งเอกสารตามที่ระบุในการแจ้งตามวรรคสองครบถ้วน

แล้วเจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ด าเนินการตามค าขอเพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้ เว้นแต่มีความจ าเป็น

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎและได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปช้ันหนึ่ง

ตามมาตรา 20 ในกรณีเช่นนั้นให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยพลัน หาก

เห็นว่าเป็นความบกพร่องของเจา้หนา้ที่ให้ด าเนินการทางวินัยต่อไป 

 ผูย้ืน่ค าขอตอ้งด าเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่

ก าหนดหรอืภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หาก

ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์ที่ จะให้เจ้าหน้าที่

ด าเนินการตามค าขอต่อไป ในกรณีเช่นนั้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารคืนให้ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งสิทธิใน

การอุทธรณ์ใหผู้ย้ื่นค าขอทราบ และบันทึกการด าเนินการดังกล่าวไว้”  

 ดังนั้น ค าสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสี่ คอื ค าสั่งคนืค าขอ 

 จ. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อ านาจทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

 1. ท้องที่ต่างจังหวัด 

 1) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาสั่ง  เรื่องขอท าการ

แปรรูปไม้เพื่อการค้าหรือตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ลงวันที่ 13  กุมภาพันธ์  2522 

กรมป่าไม้มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผูพ้ิจารณาสั่งอนุญาตเรื่องราวค าขอต่อไปนี้ 

 1.1) ค าขอตั้งโรงค้าไม้แปรรูป  หรอืค าขอต่ออายุใบอนุญาตตัง้โรงค้าไม้แปรรูป   

 1.2) ค าขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน  หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงาน

แปรรูปไม้โดยใช้แรงคน 

 1.3) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร 

 1.4) ค าขอท าการแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อการค้าชั่วคราว 

 1.5) ค าขอท าการแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรชั่วคราว 

 2) กฎกระทรวงฉบับที่ 27  (พ.ศ.2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่

ท าด้วยไม้หวงห้าม ข้อ 3 ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

เป็นผู้พิจารณาอนุญาต ตามค าขอท้ายกฎกระทรวง 
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 3) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 13 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ก าหนดว่า 

 ข้อ 41  การพักใช้ใบอนุญาต ใหป้ฏิบัติดังนี้ 

 41.1 เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตตามระเบียบนี้ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กฎกระทรวง ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 2484  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

พิจารณาสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

 ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมมีอ านาจในการออกค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามค าขอ

และค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต กิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามข้อ 1.1)-1.5), ข้อ 2) และข้อ 3) ดังกล่าวข้างต้น 

 อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้มีอ านาจในการออกค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามค าขอตั้ง

โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท  

 2. ท้องที่กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมป่าไม้ย่อมมีอ านาจในการออกค าสั่งอนุญาต

หรอืไม่อนุญาตตามค าขอและค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต กิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท 

 3. ท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมมีอ านาจในการออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (หรือค าสั่งงดต่ออายุใบอนุญาตตลอดไป) 

เพียงผูเ้ดียว ตามความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

 ฉ. แนวทางปฏิบัติ ในการออกค าสั่งทางปกครอง ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ 

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

 การออกค าสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 นอกจากต้อง

ด าเนินการตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แล้ว ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพิ่มเติมด้วย หากมิได้ด าเนินการให้ครบถ้วน

ตามกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ถือว่าเป็นการปฏิบัติโดยมิชอบ พนักงานเจา้หน้าที่ตอ้งรับโทษในทางละเมิดด้วย 

 ช. สรุปบทน า 

 การออกค าสั่งทางปกครอง ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 นั้น มีกิจกรรมที่ตอ้งด าเนินการ ดังนี้ 

 1)  ค าสั่งคนืค าขอ 

 2)  ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ 

 3)  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

 4)  ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (หรอืค าสั่งงดต่ออายุใบอนุญาตตลอดไป) 

 ส าหรับภาคที่ 1 จะกล่าวเฉพาะ ค าสั่งคนืค าขอ และค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ 
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บทที่  2 

ค าสั่งคนืค าขอ 

 ค าขอวา่ด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้และเอกสาร หลักฐานประกอบค าขอ หากผู้ยื่นค าขอไม่

จัดท าค าขอให้ถูกต้องหรือยื่นเอกสารประกอบค าขอไม่ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เป็นเหตุให้

เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอได้ แต่อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นต้องทราบว่า มีแบบค าขอกี่แบบ แบบใบอนุญาตกี่แบบ 

ค าขอว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้มีจ านวนทั้งหมดกี่กิจการ การรับค าขอมีระเบียบ กฎหมายใด ก าหนด

หรอืบัญญัติไว้อย่างไร กรณีเมื่อค าขอบกพร่องหรอืเอกสารประกอบค าขอไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน เจ้าหน้าที่

ผูร้ับค าขอต้องด าเนนิการประการใดบ้าง และมีข้อบกพร่องอย่างไรจึงเป็นเหตุให้ต้องคืนค าขอโดยอาศัย

อ านาจตามกฎหมายใด ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี ้

 ก. แบบค าขอ 

 ค าขอ ขออนุญาตว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มี

แบบก าหนดไว้ตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และ

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 2484 พ.ศ.

2541 ดังนี้ 

 1. ค าขอ ท าการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป หรือมีไม้แปรรูปไว้ใน

ครอบครอง ก าหนดไว้ตามแบบค าขอ 1 ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ.2519) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้

ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 และมาตรา 58   

 ตัวอย่างแบบค าขอ 1 หน้า 27-28  

 2. ค าขอ ขอรับใบอนุญาตค้าหรอืมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์  เครื่องใช้  หรือ

สิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ก าหนดไว้ตามแบบค าขอ ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 27  (พ.ศ.2530)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อ

การค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้ออกโดย

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 ตร ีและมาตรา 58   

 ตัวอย่างแบบค าขอค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ หน้า 29-32 

 3. ค าขอ  ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง  ก าหนดไว้ตามแบบค าขอท้ายระเบียบกรมป่าไม้ 

ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ข้อ 24.5 

 ตัวอย่างแบบค าขอใบคู่มือคนงานหรอืผู้รับจ้าง หน้า 33-34  

 ข. แบบใบอนุญาต 

 แบบใบอนุญาต ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484      

มีแบบก าหนดไว้ตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ดังนี้ 



ห น้ า  | 10 

 1. แบบใบอนุญาต ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 25  (พ.ศ.2519)  ออกตามความในพระราชบัญญัติป่า

ไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป ก าหนดไว้ 6 แบบ คือ 

  1)  ใบอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร  (แบบอนุญาต 1) 

  2)  ใบอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน       (แบบอนุญาต 2)  

  3)  ใบอนุญาตท าการแปรรูปไม้เพื่อการค้า             (แบบอนุญาต 3) 

  4)  ใบอนุญาตท าการแปรรูปไม้มใิช่เพื่อการค้า        (แบบอนุญาต 4) 

  5)  ใบอนุญาตตั้งโรงคา้ไม้แปรรูป                        (แบบอนุญาต 5) 

  6)  ใบอนุญาตมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง             (แบบอนุญาต 6) 

 ตัวอย่าง  แบบใบอนุญาตท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 25  (พ.ศ.2519) หน้า 35-43 

 2. แบบใบอนุญาต ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 27  (พ.ศ.2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่า

ไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ เครื่องใช้ หรือ

สิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม มีแบบใบอนุญาตเพียงแบบเดียว คือ ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ใน

ครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม 

 ตัวอย่าง  แบบใบอนุญาต ค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ  หน้า 44  

 3. แบบใบคู่มือคนงาน ท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 17  (พ.ศ. 2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่า

ไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการผัดผ่อนช าระค่าภาคหลวง ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง และอัตรา

ค่าธรรมเนียม 

 ตัวอย่าง  แบบใบคู่มือคนงานหรอืผู้รับจ้าง หน้า 45  

 ค. ค าขอว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ 

 1) ค าขอ ขออนุญาตประกอบกิจการ (ยังไม่ได้รับอนุญาต) 

 ดังกล่าวมาแล้วในบทที่ 1 ข้อ ค. กิจการอุตสาหกรรมไม้ แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 5 

ประเภท แบ่งย่อยได้ 11 กิจการ ดังนัน้ จงึมคี าขอ ขออนุญาตตามกิจการต่าง ๆ ดังนี้ คือ 

 1. ค าขอแปรรูปไม้ช่ัวคราวเพื่อการคา้โดยใช้เครื่องจักร 

 2. ค าขอแปรรูปไม้ช่ัวคราวมิใช่เพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร 

 3. ค าขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) 

 4. ค าขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมตอ่เนื่อง 

 5. ค าขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับ 

จากไม้ยางพารา หรอืไม้ที่ปลูกขึน้โดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537  

 6. ค าขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม 

 7. ค าขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยแรงคน) 
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 8. ค าขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม  

 9. ค าขอตั้งโรงค้าไม้แปรรูป 

 10. ค าขอครอบครองไม้แปรรูป 

  11. ค าขอค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด

บรรดาที่ท าด้วยไม้หวงหา้ม 

 (ข้อ 1-10 ใช้แบบค าขอ 1 หน้า 9-10,  ข้อ 11 ใช้แบบค าขอค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ หน้า 11-14) 

 2) ค าขอ ขออนุญาตด าเนินการ (เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว) 

 1. ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) 

 2. ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

 3. ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) เพื่อผลิต

ไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับ จากไม้ยางพารา หรือไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

25 มกราคม 2537 

 4. ค าขอตอ่อายุใบอนุญาต ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม 

 5. ค าขอตอ่อายุใบอนุญาต ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยแรงคน) 

 6. ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดษิฐกรรม 

 7. ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป 

 8. ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ 

หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม 

 9. ค าขอปรับปรุงเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (โรงเลื่อยจักร) 

 10. ค าขอปรับปรุงเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

 11. ค าขอปรับปรุงเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม 

 12. ค าขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการผลิตของโรงงานแปรรูปไม้ 

 13. ค าขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใชว้ัตถุดิบของโรงงานแปรรูปไม้ 

 14. ค าขอแก้ไขอาณาเขตสถานที่ประกอบกิจการ 

 15. ค าขอแก้ไขสาระส าคัญในใบอนุญาต 

 16. ค าขอแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาตั้งแตพ่ระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น 

 17. ค าขอใบแทนใบอนุญาต 

 18. ค าขอรับโอนใบอนุญาต 

 19. ค าขอท าการแทนตามใบอนุญาต 

 20. ค าขอย้ายสถานที่รับอนุญาต 

 21. ค าขอใบคู่มอืคนงานหรือผูร้ับจ้าง 

  22. ค าขอเพิ่มหรอืลด จ านวนคนงาน 
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 23. ค าขอใช้สถานที่รวมหมอนไม้   

 24. ค าขอขยายระยะเวลาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรที่

ได้รับอนุญาตใหม ่(ไม่สามารถด าเนินกิจการได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต) 

 25. ค าขอจ าหน่าย จ่าย โอน หรือน าไม้แปรรูปออกจากโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร

เพื่อประดิษฐกรรม 

 26. ค าขอคัดหรอืขอถ่ายภาพเอกสารและการรับรองส าเนา 

 (ข้อ 1-7, 9-13, 16, 19, 23-25 ใช้แบบค าขอ 1 หน้า 9-10,  ข้อ 8 ใช้แบบค าขอค้าสิ่งประดิษฐ์

ฯ หน้า 11-14, ข้อ 14-15, 17-18, 20, 26 ใช้แบบค าขอ 1 หรือแบบค าขอค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ แล้วแต่กรณี, ข้อ 21-

22 ใช้แบบค าขอใบคู่มอืคนงานหรอืผู้รับจา้ง หนา้ 15-16  ) 

 สรุปแล้ว การขออนุญาต ว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ มีจ านวนค าขอทั้งสิน้ 37 ค าขอ 

 ง. ท้องที่การยื่นค าขอและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 

         ในการยื่นค าขอกิจการอุตสาหกรรมไม้ มีกฎกระทรวงก าหนดท้องที่การยื่นค าขอและ

พนักงานเจ้าหนา้ที่ผู้รับค าขอ ไว้ดังนี้ 

 1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 วา่ด้วยการแปรรูปไม้และมีไมแ้ปรรปู ก าหนดว่า 

 “ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะท าการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป หรือมีไม้

แปรรูปไว้ในครอบครอง ให้ยื่นค าขอตามแบบค าขอ 1 ท้ายกฎกระทรวง ดังตอ่ไปนี้ 

  (1) ส าหรับท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมป่าไม้ 

  (2) ส าหรับท้องที่จังหวัดอื่น ใหย้ื่นต่อพนักงานเจา้หน้าที่แหง่ท้องที่อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอ

ที่ประสงค์จะขออนุญาตท าการนั้น 

 ข้อ 3 เมื่อได้รับค าขอตามข้อ 2 แล้ว ส าหรับในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมป่าไม้ 

หรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายเป็นผู้พิจารณาสั่ง ส าหรับท้องที่จังหวัดอื่น ให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้พิจารณาสั่ง เว้นแต่กรณีการขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร  

ให้ผู้วา่ราชการจังหวัดส่งเรื่องราวค าขอและความเห็นไปยังอธิบดีกรมป่าไม้เป็นผูพ้ิจารณาสั่ง” 

 ๒. กฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 

2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้  หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่

ท าด้วยไม้หวงหา้ม ก าหนดว่า 

 “ข้อ 2 ผูใ้ดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์  

เครื่องใช้  หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงหา้ม  ที่มชีนิดไม้  ขนาดหรอืปริมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรีก าหนด  

ให้ยื่นค าขอตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี ้ ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  

กองคุ้มครอง  กรมป่าไม ้ ส าหรับจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่แหง่ท้องที่อ าเภอ  หรือกิ่งอ าเภอ

ที่ประสงค์ขออนุญาตท าการนัน้ 
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 ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์  

เครื่องใช้  หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าดว้ยไม้หวงหา้มในสถานที่เดียวกัน  หรืออยู่ในบริเวณเดียวกัน  ให้ยื่น

ค าขอรับใบอนุญาตคา้ส าหรับที่นัน้เพียงฉบับเดียว 

 ข้อ 3 เมื่อได้รับค าขอตามข้อ 2 แล้ว  ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้อธิบดีกรมป่าไม้  

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาต ส าหรับจังหวัดอื่นให้

ผูว้่าราชการจังหวัดนั้นๆ หรอืผูซ้ึ่งได้รับมอบหมายจากผู้วา่ราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต”  

 โดยสรุป 1) ผู้ยื่นค าขอ คือ ผู้ประสงค์จะด าเนินการตามค าขอดังกล่าวมาในบทนี้ข้อ ค. 

จ านวนรวม 37 ค าขอ 

                             2) ท้องท่ีและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 

 กรุงเทพมหานคร พนักงานเจ้าหนา้ที่สว่นอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการ

อนุญาต กรมป่าไม้ เป็นผู้รับค าขอ 

 ท้องที่จังหวัดอื่น พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอที่ประสงค์

จะขออนุญาตท าการนั้น (เจ้าหน้าที่ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดซึ่งแต่งตั้ง

ไปรับผิดชอบด าเนนิการ) 

 จ. วิธีการรับค าขอและการด าเนินการ 

 ในการรับค าขอนั้น มีระเบียบกรมป่าไม้ พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 รวม 3 ฉบับ ก าหนดหรอืบัญญัติไว้ ดังนี้.- 

 1. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 พ.ศ. 2541 หมวดที่ 2 การรับค าขอและการตรวจสอบเบือ้งตน้ ก าหนดว่า  

 “ข้อ 8 เมื่อได้รับค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา ตามความในหมวดที่ 1  ครบถ้วน

ถูกต้อง  ให้น าค าขอลงรับในทะเบียนรับค าขอ  แล้วออกใบรับค าขอให้ผู้ขออนุญาตไว้เป็นหลักฐานตาม

แบบท้ายระเบียบนี้” 

 ตามระเบียบกรมป่าไม้ดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอจะน าค าขอลงรับในทะเบียนรับค าขอได้ 

เมื่อค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้องแล้วเท่านัน้ และในการรับค าขอ เจ้าหน้าที่

ผูร้ับค าขอต้องออกใบรับค าขอให้ผู้ขออนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 

 ตัวอย่าง ใบรับค าขอ          หน้า 46 

 ตัวอย่าง ทะเบียนรับค าขอ   หน้า 47  

  2) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558 บัญญัติวา่ 

 "มาตรา 8 ใหเ้ป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอจะต้องตรวจสอบ

ค าขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้อง
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หรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติม

ได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็น

กรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้อง

ยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือยื่น เพิ่มเติมไว้ในบันทึก

ดังกล่าวด้วยและให้พนักงานเจ้าหนา้ที่และผูย้ื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น 

  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบส าเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งใหผู้ย้ื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน 

  ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอได้จัดท าค าขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่

ระบุในคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา 7 แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน

ตามที่พนักงานเจา้หน้าที่แนะน าหรอืตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหนึ่งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียก

เอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้ และจะปฏิเสธการพิจารณาค าขอนั้นโดยอาศัยเหตุแห่งความ

ไม่สมบูรณ์ของค าขอหรอืความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรอืหลักฐานไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์

หรอืความไม่ครบถ้วนนัน้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรอืทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นผลให้

ไม่อาจอนุญาตได้ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร และให้ด าเนินการทางวินัยหรือด าเนินคดี

กับพนักงานเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า 

  มาตรา 9 ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม

ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดท าตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ให้พนักงาน

เจ้าหนา้ที่คนืค าขอใหแ้ก่ผู้ยื่นค าขอพรอ้มทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแหง่การคืนค าขอใหท้ราบด้วย 

 ผูย้ื่นค าขอจะอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอตามวรรคหนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองหรือจะยื่นค าขอใหม่ก็ได้ แต่ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องยื่นค าขอใดภายในระยะเวลา

ที่ก าหนดผูย้ื่นค าขอจะต้องยื่นค าขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว” 

 จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างตน้ ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด หากปฏิบัติโดยความประมาทเลินเล่อหรือทุจริต และเป็นผลให้ค าขอไม่อาจอนุญาตได้ 

กฎหมายก าหนดให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งการตามที่เห็นสมควรและให้ด าเนินการทางวินัยหรือด าเนินคดี

กับพนักงานเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้าด้วย 

 ดังนัน้ แนวทางปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอ ต้องด าเนินการ 

ดังนี้ 

 1. จะต้องตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอใหถู้กต้องครบถ้วน 

 2. กรณีค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดใหแ้จ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบทันที 

 2.1 ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่

ในการรับค าขอ แจง้ใหผู้ย้ื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติมใหค้รบถ้วน 

 2.2 ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น

ให้พนักงานเจา้หนา้ที่ผู้มหีนา้ที่ในการรับค าขอ ด าเนนิการจัดท าบันทึกโดยใหพ้นักงานเจ้าหนา้ที่และผู้ยื่น 
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ค าขอลงนามไว้ในบันทึกไว้แล้วมอบส าเนาบันทึกให้ผูย้ื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน บันทึกต้องมีรายละเอียด คือ 

 2.2.1 ความบกพร่อง 

 2.2.2 รายการเอกสารหรอืหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม  

 2.2.3 ก าหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนนิการแก้ไขหรอืยื่นเพิ่มเติม  

 2.3 กรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม

ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดท า ตามข้อ 2.2  ให้พนักงาน

เจ้าหนา้ที่ด าเนินการ 

 2.3.1 คนืค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอ พรอ้มทั้ง 

 2.3.2 แจง้เป็นหนังสอืถึงเหตุแห่งการคืนค าขอให้ทราบด้วย 

 3. กรณีค าขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือส าหรับ

ประชาชนตามมาตรา 7 แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่พนักงาน

เจ้าหนา้ที่แนะน าหรอืตามที่ปรากฏในบันทึกแล้ว พนักงานเจ้าหนา้ที่ 

 3.1 จะเรียกเอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้ 

 3.2 จะปฏิเสธการพิจารณาค าขอนั้นโดยอาศัยเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของค าขอหรือ

ความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรอืหลักฐานไม่ได้ 

 แนวทางปฏิบัติของผู้อนุญาต (อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการจังหวัด) เมื่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอประมาทเลินเล่อหรือทุจริต จนเป็นเหตุให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของ 

ค าขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐาน และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้ ในกรณีนี้ให้

ผูอ้นุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร และให้ด าเนินการทางวินัยหรือด าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

โดยไม่ชักช้า 

 ข้อปฏิบัติของผู้ยื่นค าขอ 

 1. จัดท า ค าขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอ ให้ถูกต้องครบถ้วน 

 2. แก้ไขหรือยื่น เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน กรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติม

เอกสารหรอืหลักฐานได้ในขณะยื่นค าขอ 

 3. ลงนามใน บันทึกแสดงความบกพร่องของค าขอหรือเอกสารหรือหลักฐาน ที่ต้องจัดส่ง

เพิ่มเติม ซึ่งเจ้าหน้าที่จัดท าขึ้นไว้เป็นหลักฐาน  กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหรือหลักฐาน

ได้ในขณะยื่นค าขอ 

 4. รับค าขอคืน และรับทราบหนังสือแจ้งเหตุแห่งการคืนค าขอของเจ้าหน้าที่ กรณีที่ผู้ยื่นค าขอ

ไม่แก้ไขเพิม่เติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือ

ตามที่ปรากฏในบันทึกแสดงความบกพร่อง รายการเอกสารหรอืหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม 

 5. อุทธรณ์ค าสั่งคนืค าขอ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หรอื 

 6. ยื่นค าขอใหม่ แต่ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ตอ้งยื่นค าขอใดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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ผูย้ื่นค าขอจะต้องยื่นค าขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว 

 3) พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 บัญญัติว่า 

 “มาตรา 27 ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณี

ทราบตามความจ าเป็นแก่กรณี 

 เมื่อมีผู้ยื่นค าขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีค าสั่งทางปกครอง ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 

ที่จะต้องด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสาร บรรดาที่มีกฎหมาย

หรอืกฎก าหนดให้ตอ้งยื่นมาพร้อมค าขอ หากค าขอไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวแนะน าให้ผู้ยื่นค าขอ

ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเสียให้ถูกต้อง และหากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบทันที

หรอืภายในไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในการแจง้ดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ

ของผู้รับค าขอและระบุรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วนให้ผู้ยื่นค าขอทราบพร้อมทั้งบันทึก

การแจ้งดังกล่าวไว้ในกระบวนพิจารณาจัดท าค าสั่งทางปกครองนัน้ด้วย 

 เมื่อผู้ยื่นค าขอได้แก้ไขค าขอหรือจัดส่งเอกสารตามที่ระบุในการแจ้งตามวรรคสองครบถ้วน

แล้วเจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ด าเนินการตามค าขอเพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้ เว้นแต่มีความจ าเป็น

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎและได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปช้ันหนึ่ง

ตามมาตรา 20 ในกรณีเช่นนั้นให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยพลัน หาก

เห็นว่าเป็นความบกพร่องของเจา้หนา้ที่ให้ด าเนินการทางวินัยต่อไป 

 ผูย้ื่นค าขอต้องด าเนนิการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่

ก าหนดหรอืภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หาก

ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่

ด าเนินการตามค าขอต่อไป ในกรณีเช่นนั้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารคืนให้ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งสิทธิใน

การอุทธรณ์ใหผู้ย้ื่นค าขอทราบ และบันทึกการด าเนินการดังกล่าวไว้”  

 จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ก าหนดใหเ้จ้าหน้าที่ผู้รับค าขอมีหน้าที่ต้องด าเนินการ คอื 

 1. ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสาร บรรดาที่มี

กฎหมายหรอืกฎก าหนดให้ตอ้งยื่นมาพร้อมค าขอ 

 2. กรณีค าขอไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวแนะน าให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

เสียใหถู้กต้อง 

 3. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนให้เจ้าหนา้ที่แจง้เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบทันทีหรือภายใน

ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ หนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ระบุรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่

ครบถ้วนให้ผู้ยื่นค าขอทราบ โดยลงลายมือชื่อของผู้รับค าขอพร้อมทั้งบันทึกการแจ้งดังกล่าวไว้ใน

กระบวนพิจารณาจัดท าค าสั่งทางปกครองนัน้ด้วย 

 4. กรณีผู้ยื่นค าขอรับทราบหนังสือแจ้ง ในทันทีหรือหนังสือแจ้งในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดวัน

นับแต่วันที่ได้รับค าขอแล้วไปติดต่อเจ้าหน้าที่ แต่ไม่อาจด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐาน
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เพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้อีกเป็นครั้งที่สอง เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอต้องขยายระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอโดยท าเป็น

หนังสือแจง้ใหผู้ย้ื่นค าขอรับทราบทันทีท านองเดียวกับข้อ ๓. ข้างต้น 

 5. กรณีผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนด

หรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไปให้ครบถ้วน เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 

ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามค าขอต่อไป ให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารคืนให้

ผูย้ื่นค าขอพร้อมทั้งแจง้สทิธิในการอุทธรณ์ใหผู้ย้ื่นค าขอทราบ และบันทึกการด าเนินการดังกล่าวไว้ 

 ๖. กรณีผู้ยื่นค าขอได้แก้ไขค าขอหรือจัดส่งเอกสารตามที่ระบุในการแจ้งครบถ้วนแล้ว 

เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธไม่ด าเนินการตามค าขอเพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได้ เว้นแต่มีความจ าเป็นเพื่อ

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎและได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึน้ไปช้ันหนึ่ง 

 แนวทางปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาเหนือเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอขึ้นไปชั้นหน่ึง ให้ผู้บังคับบัญชา

ด าเนนิการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยพลัน หากเห็นว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการทาง

วินัยต่อไป กรณีเมื่อผู้ยื่นค าขอได้แก้ไขค าขอหรือจัดส่งเอกสารตามที่ระบุในการแจ้งครบถ้วนแล้วแต่

เจ้าหนา้ที่ปฏิเสธไม่ด าเนนิการตามค าขอโดยอ้างเหตุว่ายังขาดเอกสาร 

 ข้อปฏิบัติของผู้ยื่นค าขอ 

 1. จัดท า ค าขอและเอกสาร บรรดาที่มีกฎหมายหรือกฎก าหนดให้ต้องยื่นมาพร้อมค าขอ 

ให้ถูกต้องครบถ้วน 

 2. ในกรณีค าขอไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง 

 3. ในกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่

ก าหนดหรอืภายในระยะเวลาที่เจ้าหนา้ที่อนุญาตใหข้ยายออกไปให้ครบถ้วน 

 4. รับทราบหนังสือของผู้รับค าขอที่แจ้งให้ทราบทันทีหรือหนังสือแจ้งในระยะเวลาไม่เกิน

เจ็ดวันนับแตว่ันที่ผู้รับค าขอได้รับค าขอ ถึงรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน 

 ๕. รับทราบหนังสือของผูร้ับค าขอที่แจง้ให้ทราบเมื่อไปติดต่อเจ้าหน้าที่ แต่ไม่อาจด าเนินการ

แก้ไขหรอืยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้อีกเป็นครั้งที่สอง 

 ๖. ทราบถึงสิทธิว่า หากไม่ด าเนินการแก้ไขหรอืส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อเจ้าหนา้ที่ภายในเวลา

ที่เจา้หน้าที่ก าหนดหรอืภายในระยะเวลาทีเ่จา้หน้าที่อนุญาตใหข้ยายออกไป เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 

ไม่แก้ไขหรอืส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์ที่จะให้เจา้หน้าที่ด าเนินการตาม

ค าขอตอ่ไป 

 6. อุทธรณ์ค าขอ 

 จากรายละเอียดดังกล่าวมา การรับค าขอ มีบทก าหนดหรอืบทบัญญัติให้ด าเนินการ 

สรุปได้ดังตารางในหน้าต่อไปนี้ 
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 ช. หนังสือบันทกึ หรอืหนังสือแจ้งความบกพร่องของเอกสาร 

 จากรายละเอียดดังกล่าวมาในข้อ จ. มีบทบัญญัติให้ผู้ยื่นค าขอและเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ

ด าเนินการ ในกรณีที่ไม่อาจแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ในขณะยื่นค าขอ และในกรณี

เอกสารไม่ครบถ้วน สรุปได้ดังนี้ 

 1) บันทึกแสดงความบกพร่องของค าขอหรือเอกสารหรือหลักฐาน ตามพระราชบัญญัติ

การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 บันทึกฉบับนี้ให้พนักงาน

เจ้าหนา้ที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้เป็นหลักฐาน สาระส าคัญในบันทึกต้องประกอบด้วย ความบกพร่อง, 

รายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม และก าหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการ

แก้ไขหรอืยื่นเพิม่เติม   

 ตัวอย่าง แบบบันทกึแสดงความบกพร่องฯ  ท้องที่กรุงเทพมหานคร  หน้า 48-49   

 ตัวอย่าง แบบบันทกึแสดงความบกพร่องฯ  ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค  หน้า 50-51    

 2) หนังสือแจ้งรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  หนังสือแจง้ฉบับนีใ้ห้ลงลายมือชื่อของผู้รับค าขอและ

สาระส าคัญในหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบต้องประกอบด้วย รายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่

ครบถ้วน  หนังสือแจง้กระท าได้ 2 วธิี คือ 

 2.1) หนังสือแจ้งทันที ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสอง มีสาระส าคัญบัญญัติว่า เมื่อมีผู้ยื่นค าขอให้เป็นหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ ที่จะต้องด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของ

เอกสาร ฯลฯ หากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบทันที ฯ ในการแจ้งดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่

ท าเป็นหนังสือลงลายมอืชื่อของผู้รับค าขอและระบุรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วนให้ผู้ยื่น

ค าขอทราบ 

 เป็นกรณีซึ่งผูย้ื่นค าขอได้ยื่นเรื่องราวค าขอต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ

ท าการตรวจสอบเอกสารในทันที พบว่าเอกสาร หลักฐาน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน จึงแจ้งผู้ยื่นค าขอทราบ 

ดังนัน้ หนังสือแจ้งซึ่งลงลายมือชื่อของผู้รับค าขอตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้แบบบันทึก 

ตามข้อ ช. ๑) ได้ โดยอนุโลม 

 ตัวอย่าง หนังสือ(บันทึก)แจ้งรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน (ทันที)

ท้องที่กรุงเทพมหานคร  หน้า 52-53   

 ตัวอย่าง หนังสือ(บันทึก)แจ้งรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน (ทันที) 

ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค  หน้า 54-55   

  2.2) หนังสือแจ้งภายหลัง (ภายในไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ) ตามที่บัญญัติไว้

ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสอง มีสาระส าคัญ

บัญญัติว่า เมื่อมีผู้ยื่นค าขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ ที่จะต้องด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
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ของค าขอและความครบถ้วนของเอกสาร ฯลฯ หากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ ฯ 

ภายในไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในการแจ้งดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ

ของผู้รับค าขอและระบุรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรอืยังไม่ครบถ้วนให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

 เป็นกรณีซึ่งผูย้ื่นค าขอได้ยื่นเรื่องราวค าขอต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ

ไม่ได้ท าการตรวจสอบเอกสารในทันที แต่ท าการตรวจสอบภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับค าขอ พบว่าเอกสาร

ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน จงึมหีนังสือแจง้ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน (ภายในไม่เกิน 

7 วัน นับแต่วันได้รับค าขอ)  ท้องที่กรุงเทพมหานคร     หน้า 56-57 

 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน (ภายในไม่เกิน 

7 วัน นับแต่วันได้รับค าขอ)  ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค     หน้า 58-59 

 2.๓) หนังสือแจ้งขยายระยะเวลา (เมื่อผู้ยื่นค าขอได้รับหนังสือแจ้งและมาติดต่อเจ้าหน้าที่

เป็นครั้งที่สองภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนดในครั้งแรก แต่ไม่อาจด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือ

หลักฐานเพิ่มเติมใหค้รบถ้วนได้ในครั้งนีอ้ีก) ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสี่ มีสาระส าคัญบัญญัติว่า ผู้ยื่นค าขอต้องด าเนินการแก้ไขหรือส่ง

เอกสารเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ฯ ภายในระยะเวลาที่ เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป เมื่อพิจารณา

ประกอบกับมาตรา 27 วรรคสอง เจ้าหนา้ที่ผู้รับค าขอสามารถด าเนินการได้ 2 กรณี คือ 

 2.๓.1 หนังสือแจ้งขยายระยะเวลาในทันท ีเป็นกรณีซึ่งผู้ยื่นค าขอได้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้

รับค าขอเป็นครั้งที่สอง เพื่อยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนดในครั้งแรก 

เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอท าการตรวจสอบเอกสารในทันที พบว่าเอกสาร หลักฐาน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนอีก 

จึงแจ้งเปน็หนงัสือ(บนัทึก) ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

 ตัวอย่าง หนังสือ(บันทึก)แจ้งขยายระยะเวลาในทันที  ท้องที่กรุงเทพมหานคร                               

หน้า 60-61 

 ตัวอย่าง หนังสือ(บันทึก)แจ้งขยายระยะเวลาในทันที  ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 

หน้า 62-63 

 2.๓.2 หนังสือแจ้งขยายระยะเวลาในภายหลัง เป็นกรณีซึ่งผู้ยื่นค าขอได้มาติดต่อ

เจา้หน้าที่ผู้รับค าขอเป็นครั้งที่สอง เพื่อยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนด

ในครั้งแรก เจ้าหน้าที่ผูร้ับค าขอไม่ได้ท าการตรวจสอบเอกสารในทันที แต่ท าการตรวจสอบภายในเจ็ดวัน

นับแต่วันรับค าขอ พบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน จงึมหีนังสือแจง้ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งขยายระยะเวลาในภายหลัง  ท้องที่กรุงเทพมหานคร หน้า 64-65 

 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งขยายระยะเวลาในภายหลัง ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค  

หน้า 66-67 
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 ซ. การคนืค าขอ (ค าสั่งคืนค าขอ)  

 การคืนค าขอมีเหตุใดบ้างที่ต้องคืนและมีวิธีด าเนินการอย่างไร การอุทธรณ์การคืนค าขอ

ต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด มีรายละเอียดดังต่อไปนี.้- 

 1) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 บัญญัติวา่ 

  “มาตรา 9 ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน

เพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดท าตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง 

ใหพ้นักงานเจา้หน้าที่คนืค าขอใหแ้ก่ผูย้ื่นค าขอพร้อมทั้งแจง้เป็นหนังสือถึงเหตุแหง่การคืนค าขอใหท้ราบด้วย 

 ผูย้ื่นค าขอจะอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอตามวรรคหนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองหรือจะยื่นค าขอใหม่ก็ได้ แต่ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องยื่นค าขอใดภายในระยะเวลา

ที่ก าหนดผูย้ื่นค าขอจะต้องยื่นค าขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว” 

 จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ก าหนดสาเหตุของการคืนค าขอ ว่าพนักงาน

เจ้าหนา้ที่ผู้รับค าขอจะคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอได้เมื่อ 

 1) ผูย้ื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏ

ในบันทึกที่พนักงานเจ้าหนา้ที่ผู้รับค าขอจัดท าและแจ้งให้ผูย้ื่นค าขอทราบแล้ว 

 2) ผูย้ื่นค าขอไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือ

ตามที่ปรากฏในบันทึกที่ผูร้ับค าขอจัดท าและแจ้งให้ผูย้ื่นค าขอทราบแล้ว 

 แนวทางปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าทีผู่้รับค าขอในการคนืค าขอ (ค าสั่งคนืค าขอ) 

 1) คืนค าขอใหแ้ก่ผูย้ื่นค าขอ 

 2) แจง้เป็นหนังสือถึงเหตุแหง่การคืนค าขอให้ผูย้ื่นค าขอทราบด้วย 

 2) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 27 

วรรคสี่ บัญญัติวา่ 

 “ผู้ยื่นค าขอต้องด าเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่

ก าหนดหรอืภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หาก

ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่

ด าเนินการตามค าขอต่อไป ในกรณีเช่นนั้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารคืนให้ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งสิทธิใน

การอุทธรณ์ใหผู้ย้ื่นค าขอทราบ และบันทึกการด าเนินการดังกล่าวไว้”  

 จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ก าหนดสาเหตุของการคืนค าขอ ว่าพนักงาน

เจ้าหนา้ที่ผู้รับค าขอจะคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอได้เมื่อ 

 1) ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอให้ถูกต้อง ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนดหรือภายใน

ระยะเวลาที่เจ้าหนา้ที่อนุญาตให้ขยายออกไป 
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 2) ผู้ยื่นค าขอไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่ก าหนดหรือภายใน

ระยะเวลาที่เจ้าหนา้ที่อนุญาตให้ขยายออกไป 

 แนวทางปฏิบัติของพนักงานเจา้หน้าที่ผูร้ับค าขอในการคืนค าขอ (ค าสั่งคืนค าขอ) 

 1) ส่งเอกสารคืนใหผู้ย้ื่นค าขอ 

 2) แจง้สทิธิในการอุทธรณ์ใหผู้ย้ื่นค าขอทราบ และบันทึกการด าเนินการดังกล่าวไว้ 

 จากบทบัญญัติของกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าบัญญัติไว้ในท านอง

เดียวกัน ดังนัน้ จึงสรุป สาเหตุ ผล และข้อปฏิบัติ ในการคืนค าขอได้ ดังนี้ 

 (1) เมื่อผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ / ไม่สง่เอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติม ภายในเวลาที่

เจ้าหน้าที่ก าหนดหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป เรื่องราวจึงค้างด าเนินการ 

เจา้หนา้ที่ไม่อาจพิจารณาเรื่องราวได้ อาจเกิดผลเสียหายกับทางราชการ (สาเหตุ) 

 (2) กฎหมายก าหนดให้สง่ค าขอและเอกสารหรอืหลักฐานคืนใหผู้ย้ื่นค าขอได้ (ผล) 

 (3) โดยต้องท าเป็นหนังสือ (ค าสั่งคืนค าขอ) ระบุเหตุของการคืนค าขอ พร้อมแจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ์ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ และบันทึกการด าเนินการดังกล่าวไว้ (ข้อปฏิบัติ) 

 ถ้าถามว่าใครเป็นผู้ลงนามในหนังสอืคืนค าขอ ความคิดเห็นของคณะผู้เขียนมีความเห็นว่า

ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ.2534 ดังจะกล่าวรายละเอียดต่อไปในสิทธิการอุทธรณ์ 

 ฌ. สิทธิการอุทธรณ์ “ค าสั่งคนืค าขอ” 

 ในการอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่มีบทบัญญัติไว้ว่า 

ใหด้ าเนินวิธีการอุทธรณ์อย่างไร ยื่นค าอุทธรณ์ต่อผู้ใด ภายในก าหนดเวลากี่วัน และใครมีอ านาจพิจารณา

ค าอุทธรณ์ ดังนั้น จงึตอ้งน าบทบัญญัติของกฎหมายอื่นมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ คือ 

 พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา่ 

 มาตรา 44 วรรคหน่ึง “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออก

โดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณี

อุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตน

ได้รับแจง้ค าสั่งดังกล่าว” 

 มาตรา 45 วรรคสาม “เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้

เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 ก าหนดว่า 

 ข้อ 2 การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งไม่เห็นด้วยกับ

ค าอุทธรณ์ ให้เป็นอ านาจของเจ้าหนา้ที่ ดังตอ่ไปนี้ 
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 (2) เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่าหัวหน้า

ส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 

หรอืหัวหนา้ส่วนราชการประจ าเขต แลว้แตก่รณี ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ของสว่นราชการ นั้น 

 (8) ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจ า

จังหวัด นายอ าเภอ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการของจังหวัด เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการของอ าเภอ หรือ

เจ้าหนา้ที่ของสภาต าบล เว้นแตก่รณีที่ก าหนดไว้แล้วใน (1) หรอื (3) 

 1) ท้องท่ีส่วนภูมิภาค 

 การยื่นเรื่องราวค าขอว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ในส่วนภูมิภาค กล่าวมาแล้วว่าผู้ยื่นค าขอ

ต้องยื่นตอ่นายอ าเภอท้องที่ ในกรณีคืนค าขอนายอ าเภอจึงเป็นผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือแจ้งคืนค าขอ 

(ค าสั่งคืนค าขอ) ดังนั้น การอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอ ผู้ยื่นค าขอต้องท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและ

ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วยโดยยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้มีอ านาจพิจารณา

อุทธรณ์ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 ข้อ 2 (8) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอได้รับแจ้งหนังสือแจ้งคืนค าขอ (ค าสั่ง

คืนค าขอ) 

 ดังนั้น ในหนังสือแจง้คืนค าขอ (ค าสั่งคืนค าขอ) ซึ่งนายอ าเภอเป็นผู้ลงนามแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ

ต้องมีสาระส าคัญซึ่งไม่อาจขาดได้ ดังตัวอย่างตอ่ไปนี ้

 “อนึ่ง  ทางราชการขอแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบว่า หากท่านประสงค์จะด าเนินการอีกสามารถ

ยื่นค าขอใหม่ได้ หรือท่านจะใช้สิทธิอุทธรณ์การส่งค าขอและเอกสาร หลักฐานคืนในครั้งนี้ได้ ตามบทบัญญัติมาตรา 

44 วรรคหนึ่ง มาตรา 45 วรรคสาม แหง่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกอบ ข้อ 

2 (8) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอได้รับหนังสือแจ้งคืนค าขอและเอกสาร

หลักฐาน โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อผูว้่าราชการจังหวัด .............. (เลขที่ .... ถนน .............. ต าบล............... 

อ าเภอ ................ จังหวัด ................... รหัสไปรษณีย์)” 

 2) ท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 

 การยื่นเรื่องราวค าขอว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ในท้องที่กรุงเทพมหานคร กล่าวมาแล้ว

ว่าผูย้ื่นค าขอต้องยื่น ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในกรณีคืนค าขอผู้อ านวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้

เป็นผูม้ีอ านาจลงนามในหนังสือแจ้งคืนค าขอ (ค าสั่งคืนค าขอ) ดังนั้น การอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอ ผู้ยื่นค าขอ

ต้องท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วยโดยยื่นต่อ

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตซึ่งเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ข้อ 2 (2) ภายในสิบห้าวันนับ

แตว่ันทีผู่ย้ื่นค าขอได้รับแจง้หนังสือแจง้คนืค าขอ (ค าสั่งคืนค าขอ) 
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 ดังนั้น ในหนังสือแจง้คืนค าขอ (ค าสั่งคืนค าขอ) ซึ่งผู้อ านวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้เป็นผู้

ลงนามแจง้ใหผู้ย้ื่นค าขอทราบต้องมีสาระส าคัญซึ่งไม่อาจขาดได้ ดังตัวอย่างตอ่ไปนี ้

 “อนึ่ง  ทางราชการขอแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบว่า หากท่านประสงค์จะด าเนินการอีกสามารถ

ยื่นค าขอใหม่ได้ หรือท่านจะใช้สิทธิอุทธรณ์การส่งค าขอและเอกสาร หลักฐานคืนในครั้งนี้ได้ 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 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอได้รับหนังสือแจ้งคืนค าขอและ

เอกสารหลักฐาน โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อผู้อ านวยการส านักการอนุญาต (เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900)” 

 ตัวอย่าง หนังสือคนืค าขอ  ท้องที่กรุงเทพมหานคร       หน้า 68-70 

 ตัวอย่าง หนังสือคนืค าขอ  ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค  หน้า 71-73 

 ญ. วิธีการส่งหนังสือคนืค าขอ (ค าสั่งคนืค าขอ) 

 การส่งหนังสือคืนค าขอให้ผู้ยื่นค าขอทราบ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่ได้

บัญญัติไว้ จึงต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งบัญญัติว่า 

 "มาตรา 69 การแจ้งค าสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรอืการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่ต้อง

แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระท าด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระท าเป็นหนังสือก็ให้แจ้ง

เป็นหนังสือ 

 การแจง้เป็นหนังสือใหส้่งหนังสือแจง้ต่อผูน้ั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิล าเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่า

ได้รับแจง้ตัง้แต่ในขณะที่ไปถึง  

 ในการด าเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหนา้ที่ไว้แลว้ การแจง้ไปยังที่อยู่ดังกล่าว

ให้ถือว่าเป็นการแจง้ไปยังภูมิล าเนาของผูน้ั้นแล้ว 

 มาตรา 70 การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลน าไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะน าไป

ส่งไม่พบผูร้ับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนติิภาวะที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่

ผูน้ั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรอืปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นัน้ต่อหน้าเจ้าพนักงาน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ใหถ้ือว่าได้รับแจง้แล้ว 

 มาตรา 71 การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวัน

นับแต่วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยัง

ต่างประเทศ เว้นแตจ่ะมีการพิสูจนไ์ด้ว่าไม่มกีารได้รับหรือได้รับก่อนหรอืหลังจากวันนั้น” 

 ดังนั้น เมื่อผูม้ีอ านาจลงนามในหนังสือคืนค าขอ (ค าสั่งคืนค าขอ)แล้ว วิธีการที่ง่ายและสะดวก

ที่สุดซึ่งจะใหผู้ย้ื่นค าขอรับทราบหนังสือคืนค าขอ (ค าสั่งคนืค าขอ) คือ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือ

คืนค าขอ (ค าสั่งคืนค าขอ) ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ ไปยังภูมิล าเนาของผู้ยื่นค าขอตามที่ระบุไว้ใน
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ค าขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผูย้ื่นค าขอได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับ

แต่วันส่งหนังสือ 

 ฎ. ผลของค าสั่งคืนค าขอ 

 พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา่ 

 มาตรา 42 ค าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแตข่ณะที่ผูน้ั้นได้รับแจง้เป็นต้นไป 

 ค าสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มกีารเพิกถอนหรอืสิน้ผลลงโดยเงื่อนเวลาหรอื

โดยเหตุอื่น 

 ดังนัน้ เมื่อผูย้ื่นค าขอรับทราบหนังสือคืนค าขอ (ค าสั่งคืนค าขอ) แล้ว ค าขอดังกล่าวเป็นอัน

พับไป ไม่สามารถน ามาพิจารณาด าเนินการอีก อย่างไรก็ตามค าสั่งทางปกครองมีผลท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งสิทธิ หน้าที่หรือสถานะภาพทางกฎหมายทันทีที่มีผลบังคับ ใหส้ันนิฐานไว้ก่อนว่าค าสั่งทางปกครองนั้น 

ชอบด้วยกฎหมาย เอกชนที่เห็นว่าเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีหน้าที่ตอ้งโต้แย้งตอ่ฝ่ายปกครอง 

(การอุทธรณ์ค าสั่ง) 

สรุปตัวอย่าง แบบค าขอ  แบบใบอนุญาตและแบบหนังสือ  ในบทที่ 2 

 1. ตัวอย่าง  แบบค าขอ 1                                                    หน้า 27-28  

 2. ตัวอย่าง  แบบค าขอค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ                              หน้า 29-32 

 3. ตัวอย่าง  แบบค าขอใบคู่มือคนงานหรอืผู้รับจ้าง                       หน้า 33-34  

 4. ตัวอย่าง  แบบใบอนุญาตท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 25  (พ.ศ.2519)  หน้า 35-43 

 5. ตัวอย่าง  แบบใบอนุญาตค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ   หน้า 44  

 6. ตัวอย่าง  แบบใบคู่มือคนงานหรอืผู้รับจ้าง  หน้า 45  

 7. ตัวอย่าง  ใบรับค าขอ           หน้า 46 

 8. ตัวอย่าง  ทะเบียนรับค าขอ    หน้า 47  

 9. ตัวอย่าง  แบบบันทึกแสดงความบกพร่องฯ ท้องที่กรุงเทพมหานคร หน้า 48-49   

 10. ตัวอย่าง  แบบบันทกึแสดงความบกพร่องฯ ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 50-51    

 11. ตัวอย่าง  หนังสือ (บันทึก) แจ้งรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน (ทันที) 

ท้องที่กรุงเทพมหานคร   หน้า 52-53   

 12. ตัวอย่าง  หนังสือ (บันทึก) แจ้งรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน (ทันที) 

ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค  หน้า 54-55   

 13. ตัวอย่าง  หนังสือแจ้งรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน (ภายในไม่เกิน 

7 วัน นับแต่วันได้รับค าขอ)  ท้องที่กรุงเทพมหานคร      หน้า 56-57 

 14. ตัวอย่าง  หนังสือแจ้งรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน (ภายในไม่เกิน 

7 วัน นับแต่วันได้รับค าขอ)  ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค      หน้า 58-59 
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 15. ตัวอย่าง  หนังสือ (บันทกึ) แจ้งขยายระยะเวลาในทันท ี ท้องที่กรุงเทพมหานคร  

  หน้า 60-61 

 16. ตัวอย่าง  หนังสือ (บันทกึ) แจ้งขยายระยะเวลาในทันท ี ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 

  หน้า 62-63 

 17. ตัวอย่าง  หนังสือแจ้งขยายระยะเวลาในภายหลัง ท้องที่กรุงเทพมหานคร  

 หน้า 64-65 

 18. ตัวอย่าง  หนังสือแจ้งขยายระยะเวลาในภายหลัง ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 

 หน้า 66-67 

 19. ตัวอย่าง  หนังสือคืนค าขอ  ท้องท่ีกรุงเทพมหานคร        หน้า 68-70 

 20. ตัวอย่าง  หนังสือคืนค าขอ  ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค   หน้า 71-73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 27 

( ตัวอย่างแบบค าขอ 1 ) 
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(ตัวอย่างแบบค าขอ ค้าหรอืมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ) 

 
                                                                                                             เลขรับท่ี ……………….……….. 

                                                                                                             วันท่ี ……………….…………… 

                                                                                                             ลงช่ือ…………………ผู้รับค าขอ   

 

ค าขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า 

ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช้ หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม 

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

                                                                                       เขียนที่ ...........…………………………. 
 

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

 1. ข้าพเจ้า ................................………………………………………………………………………………………… 

  □1.1  เป็นบุคคลธรรมดา  สัญชาติ ……….  อายุ ………….. ปี อยู่บ้านเลขที่ …..…………… 

………………………. ตรอก/ซอย …………..…………………  ถนน ……………………..………………….  หมูท่ี่ …………………… 

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

รหัสไปรษณีย์ ……..……………….. เลขหมายโทรศัพท์ …………..…………… บัตรประจ าตัวประชาชน/ใบส าคัญ 

ประจ าตัวคนต่างดา้ว เลขที่ ……………..…….……………  ออกให ้ณ อ าเภอ/เขต ………………...………….…………… 

จังหวัด …………..…………………….. เป็นตัวแทนของ ……………………..……………….. อยู่บ้านเลขที่ ……………………. 

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

………………………… อ าเภอ/เขต ………………………………………….. จังหวัด ……………………………..………………………… 

รหัสไปรษณีย์ ……………………………… เลขหมายโทรศัพท์ …………………………… 

 □1.2  เป็นนิติบุคคลประเภท ..................………………………………………………………………….. 

จดทะเบียนเมื่อ ........................………………..………  เลขทะเบียน …………………………………………………….……….  

มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ .……………………. ตรอก/ซอย ...…………………………. ถนน ..............……………………….. 

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

จังหวัด …………………………… รหัสไปรษณีย์ …………………...……  เลขหมายโทรศัพท์ …………………………………. 

โดยมี ..........………………………………………….. เป็นผู้มอี านาจลงช่ือแทนนิตบิุคคลผู้ขออนุญาต  สัญชาติ …….. 

อายุ ……………….. ปี  อยู่บ้านเลขที่ …………..… ตรอก/ซอย ..........…………… ถนน ....................………………… 

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

จังหวัด .......…………………….. รหัสไปรษณีย์ .....…………………… เลขหมายโทรศัพท์ ......………..………………….. 
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 2.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับใบอนุญาต   □  ค้า   □    มีไว้ในครอบครอง  

เพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าดว้ยไม้หวงหา้ม  ณ ………………………………… 

เลขที่ ……………………..  ตรอก/ซอย ……………………….………………. ถนน ........................……………………………… 

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

จังหวัด ……………………………  รหัสไปรษณีย์ …………………….. เลขหมายโทรศัพท์ ……………………………………… 

 3.  สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้ามที่ข้าพเจ้าค้า หรือมีไว้ใน

ครอบครองเพื่อการคา้  ข้าพเจ้าได้มาโดย .........................................………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                4.  ข้าพเจ้าขอเสนอแผนที่บริเวณที่ตั้งท าการตาม 2  จ านวน ……. ชุด ซึ่งมีอาณาเขต  ดังนี้ 

  ด้านทิศเหนอื         วัดได้  ……..………….. เมตร   จด .....................………………………… 

                        ด้านทิศตะวันออก   วัดได้  ……..………….. เมตร   จด .....................………………………… 

                        ด้านทิศใต้             วัดได้  ……..………….. เมตร   จด .....................…………………………  

                        ด้านทิศตะวันตก     วัดได้  ……..………….. เมตร   จด .....................………………………… 

 5.  ข้าพเจ้าจะใช้คนงานหรือผู้รับจา้งเพื่อการนีเ้ป็น จ านวน  …………………………………….. คน  

มีรายชื่อดังนี้ .............................................……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

                6.  ข้าพเจ้า  ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้คอื 

  6.1  ในกรณีผู้รับใบอนุญาต เป็นบุคคลธรรมดา 

        ( 1 ) ส าเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 

                         ( 2 ) หลักฐานการมีสทิธิใช้สถานที่ที่ขอรับใบอนุญาต เช่น สัญญา เช่าที่ดิน  หรือหนังสือ  

                                           ยินยอมใหใ้ช้สถานที่ 

                  6.2  ในกรณีผูร้ับใบอนุญาต เป็นนิติบุคคล 

                         ( 1 ) ส าเนาหรอืภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มอี านาจลงชื่อแทนบริษัท 

                                (กรณีบริษัทจ ากัด) หรอืของหุน้ส่วนผูจ้ัดการ ( กรณีห้างหุน้ส่วนนิติบุคคล ) แล้วแต่กรณี 
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     ( 2 ) หลักฐานการมสีิทธิใช้สถานที่ที่ขอรับใบอนุญาต เช่น สัญญาเช่าที่ดนิ 

                               หรือหนังสอืยินยอมให้ใชส้ถานที่ 

                        ( 3 ) หนังสอืบริคณหส์นธิ  และข้อบังคับของบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนไว้   

                        ( 4 ) หนังสือรับรองของหอทะเบียนหุน้ส่วนบริษัทกลางแสดงรายการจดทะเบียน 

                               ตลอดทั้งชื่อกรรมการ กรรมการผู้มอี านาจลงช่ือแทนบริษัท หรอืหนังสือ 

                               รับรองของหอทะเบียนหุน้ส่วนกลางในกรณีของหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  แล้วแต่กรณี 

                        ( 5 ) บัญชรีายชื่อผู้ถือหุน้ของบริษัทจ ากัด 

 

 

                                                                       ลงช่ือ ………….……………………….. ผูย้ื่นค าขอ 

                                                                              ( …………….………………….. )  

 

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

  

หมายเหตุ  ให้ใส่เครื่องหมาย  /  ในช่อง   □   หนา้ข้อความที่ตอ้งการ 
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- 4 - 

 

ความเห็นเจ้าหน้าที่   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
 

                                                            (ลายมือชื่อ) ……………………………………………. 

                                                                            ( ……………….………………………. ) 

                                                            ต าแหน่ง  ………………………………………….……. 

ค าสั่ง   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
 

                                                            (ลายมือชื่อ) ………………………………………………. 

                                                                            ( ……………….………………………. ) 

                                                            ต าแหน่ง  …………………………….……………………. 

 

 ได้ออกใบอนุญาตค้าหรอืมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้  หรือสิ่งอื่นใด

บรรดาที่ท าดว้ยไม้หวงหา้มแล้ว   ตามใบอนุญาต  เล่มที่ ……………..  เลขที่ ……………………………………………    

ลงวันที่  …….. เดือน ………………..……….. พ.ศ. ………..…. 

 

                                                            (ลายมือชื่อ) ……..…………..………………… ผูเ้ขียนใบอนุญาต 

                                                                              ( …….………………………. ) 

                                                            ต าแหน่ง  …………………….…..……………… 
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ตัวอย่าง บันทึกแสดงความบกพร่องของค าขอหรอืเอกสารหรือหลักฐาน 

(ท้องที่กรุงเทพมหานคร) 

 

เขียนที่ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้  

          ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

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

บันทึกฉบับนีท้ าขึน้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันนี ้เวลา .................... น. ............................. (ชื่อผู้ยื่นค าขอ *1) ..................................... 

ได้มาด าเนนิการยื่นเรื่องราวค าขอ ................................... (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) ..............................

ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอได้ท าการตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อม

ค าขอแล้ว ปรากฏว่า 

 1. ค าขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน บกพร่อง ดังนี ้................................................ 

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

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

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

 2. ค าขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐานไม่ครบถ้วน (ไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือ

หลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้ในวันนี)้ ให้แก้ไขและน าเอกสารหรอืหลักฐานมายื่นเพิ่มเติม ดังนี้  

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

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

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

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

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

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

 ๓. ให้น าเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๒. มามอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอ ภายใน

วันที่ ........ (ก าหนดเวลาตามความเหมาะสม 7-15 วัน)........  เดือน ..................... พ.ศ. ............... 

 4. พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอแจ้งให้ทราบว่า ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ

หรอืไม่ส่งเอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึก

ฉบับนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จักคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอ 
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ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 8 มาตรา ๙ 

 บันทึกนี้ท าขึ้นไว้เป็นหลักฐาน จ านวน 2 ฉบับ อ่านให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนฟังแล้วรับว่า

ข้อความตามบันทึกดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น

หลักฐาน และมอบส าเนาบันทึกใหผู้ย้ื่นค าขอแล้ว จ านวน 1 ฉบับ 

 ลงช่ือ ............................................ ผู้ยื่นค าขอ 

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

 ลงช่ือ ............................................ เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 

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

        ลงช่ือ ............................................ ผู้อ านวยการส่วนอนุญาต 

                                                        ( ........................................ ) อุตสาหกรรมไม้ 

 

หมายเหตุ ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1 

 1. บุคคลธรรมดา ใหร้ะบุ ชื่อ สกุล 

 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ชื่อ สกุล ของหุ้นส่วน

ผูจ้ัดการ) ... หุน้ส่วนผู้จัดการ 

 ๓. นิติบุคคล บริษัทจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ บริษัท โดย .. (ชื่อ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...

กรรมการผู้จัดการ 

 4. ผู้รับมอบอ านาจ ให้ระบุ .... (ชื่อ สกุล) ........ ผู้รับมอบอ านาจจาก ............ (ชื่อผู้ยื่นค า

ขอด าเนินกิจการ ระบุชื่อเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ

อ านาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
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ตัวอย่าง บันทึกแสดงความบกพร่องของค าขอหรอืเอกสารหรือหลักฐาน 

(ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค) 

 

เขียนที่ ที่วา่การอ าเภอหรอืกิ่งอ าเภอ ........... 

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

บันทึกฉบับนีท้ าขึน้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันนี ้เวลา .................... น. ............................. (ชื่อผู้ยื่นค าขอ *1) ..................................... 

ได้มาด าเนนิการยื่นเรื่องราวค าขอ ................................... (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) ...............................

และพนักงานเจ้าหน้าที่จากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ............................ 

ซึ่งมีหน้าที่ในการรับค าขอได้ท าการตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอแล้ว 

ปรากฏว่า 

 1. ค าขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน บกพร่อง ดังนี ้................................................ 

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

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

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

 2. ค าขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐานไม่ครบถ้วน (ไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือ

หลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้ในวันนี)้ ให้แก้ไขและน าเอกสารหรอืหลักฐานมายื่นเพิ่มเติม ดังนี้  

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

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

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

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

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

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

 ๓. ให้น าเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๒. มามอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอ ภายใน

วันที่ ........ (ก าหนดเวลาตามความเหมาะสม 7-15 วัน)........  เดือน ..................... พ.ศ. ............... 

 4. พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอแจ้งให้ทราบว่า ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ

หรอืไม่ส่งเอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึก

ฉบับนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จักคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอ 
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ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 8 มาตรา ๙ 

 บันทึกนี้ท าขึ้นไว้เป็นหลักฐาน จ านวน 2 ฉบับ อ่านให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนฟังแล้วรับว่า

ข้อความตามบันทึกดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น

หลักฐาน และมอบส าเนาบันทึกใหผู้ย้ื่นค าขอแล้ว จ านวน 1 ฉบับ 

 ลงช่ือ ............................................ ผู้ยื่นค าขอ 

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

 ลงช่ือ ............................................ เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 

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

        ลงช่ือ ............................................ นายอ าเภอ/ปลัดอ าเภอ 

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

 

หมายเหตุ ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1 

 1. บุคคลธรรมดา ใหร้ะบุ ชื่อ สกุล 

 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ชื่อ สกุล ของหุ้นส่วน

ผูจ้ัดการ) ... หุน้ส่วนผู้จัดการ 

 ๓. นิติบุคคล บริษัทจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ บริษัท โดย .. (ชื่อ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...

กรรมการผู้จัดการ 

 4. ผู้รับมอบอ านาจ ให้ระบุ .... (ชื่อ สกุล) ........ ผู้รับมอบอ านาจจาก ............ (ชื่อผู้ยื่นค า

ขอด าเนินกิจการ ระบุชื่อเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี )................ ตามหนังสือมอบ

อ านาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
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ตัวอย่าง หนังสือ(บันทกึ)แจ้งรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรอืยังไม่ครบถ้วน (ทันท)ี 

(ท้องที่กรุงเทพมหานคร) 

 

 

เขียนที่ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้  

          ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

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

บันทึกฉบับนีท้ าขึน้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันนี ้เวลา .................... น. ............................. (ชื่อผู้ยื่นค าขอ *1) ..................................... 

ได้มาด าเนนิการยื่นเรื่องราวค าขอ ................................... (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) ..............................

ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอได้ท าการตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อม

ค าขอแล้ว ปรากฏว่า 

 1. ค าขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน บกพร่อง ดังนี ้................................................ 

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

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

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

 2. ค าขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐานไม่ครบถ้วน (ไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือ

หลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้ในวันนี)้ ให้แก้ไขและน าเอกสารหรอืหลักฐานมายื่นเพิ่มเติม ดังนี้  

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

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

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

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

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

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

 ๓. ให้น าเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๒. มามอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอ ภายใน

วันที่ ........ (ก าหนดเวลาตามความเหมาะสม 7-15 วัน)........  เดือน ..................... พ.ศ. ............... 

 4. พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอแจ้งให้ทราบว่า ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ

หรอืไม่ส่งเอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึก

ฉบับนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จักคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอ 
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ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสอง 

 บันทึกนี้ท าขึ้นไว้เป็นหลักฐาน จ านวน 2 ฉบับ อ่านให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนฟังแล้วรับว่า

ข้อความตามบันทึกดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น

หลักฐาน และมอบส าเนาบันทึกให้ผู้ยื่นค าขอแล้ว จ านวน 1 ฉบับ 

 ลงช่ือ ............................................ ผู้ยื่นค าขอ 

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

 ลงช่ือ ............................................ เจ้าหน้าที่รับค าขอ 

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

        ลงช่ือ ............................................ ผู้อ านวยการส่วนอนุญาต 

                                                        ( ........................................ ) อุตสาหกรรมไม้ 

 

หมายเหตุ ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1 

 1. บุคคลธรรมดา ใหร้ะบุ ชื่อ สกุล 

 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ชื่อ สกุล ของหุ้นส่วน

ผูจ้ัดการ) ... หุน้ส่วนผู้จัดการ 

 ๓. นิติบุคคล บริษัทจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ บริษัท โดย .. (ชื่อ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...

กรรมการผู้จัดการ 

 4. ผู้รับมอบอ านาจ ให้ระบุ .... (ชื่อ สกุล) ........ ผู้รับมอบอ านาจจาก ............ (ชื่อผู้ยื่นค า

ขอด าเนินกิจการ ระบุชื่อเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ

อ านาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
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ตัวอย่าง หนังสือ(บันทกึ)แจ้งรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรอืยังไม่ครบถ้วน (ทันท)ี 

 (ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค) 

 

 

เขียนที่ ที่วา่การอ าเภอหรอืกิ่งอ าเภอ ........... 

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

บันทึกฉบับนีท้ าขึน้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันนี ้เวลา .................... น. ............................. (ชื่อผู้ยื่นค าขอ *1) ..................................... 

ได้มาด าเนนิการยื่นเรื่องราวค าขอ ................................... (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) ...............................

และพนักงานเจ้าหน้าที่จากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ............................ 

ซึ่งมีหน้าที่ในการรับค าขอได้ท าการตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอแล้ว 

ปรากฏว่า 

 1. ค าขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน บกพร่อง ดังนี ้................................................ 

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

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

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

 2. ค าขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐานไม่ครบถ้วน (ไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือ

หลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้ในวันนี)้ ให้แก้ไขและน าเอกสารหรอืหลักฐานมายื่นเพิ่มเติม ดังนี้  

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

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

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

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

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

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

 ๓. ให้น าเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๒. มามอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอ ภายใน

วันที่ ........ (ก าหนดเวลาตามความเหมาะสม 7-15 วัน)........  เดือน ..................... พ.ศ. ............... 

 4. พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอแจ้งให้ทราบว่า ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ

หรอืไม่ส่งเอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึก

ฉบับนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จักคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอ 
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ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสอง 

 บันทึกนี้ท าขึ้นไว้เป็นหลักฐาน จ านวน 2 ฉบับ อ่านให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนฟังแล้วรับว่า

ข้อความตามบันทึกดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น

หลักฐาน และมอบส าเนาบันทึกให้ผู้ยื่นค าขอแล้ว จ านวน 1 ฉบับ 

 ลงช่ือ ............................................ ผู้ยื่นค าขอ 

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

 ลงช่ือ ............................................ เจ้าหน้าที่รับค าขอ 

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

        ลงช่ือ ............................................ นายอ าเภอ/ปลัดอ าเภอ 

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

 

หมายเหตุ ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1 

 1. บุคคลธรรมดา ใหร้ะบุ ชื่อ สกุล 

 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ชื่อ สกุล ของหุ้นส่วน

ผูจ้ัดการ) ... หุน้ส่วนผู้จัดการ 

 ๓. นิติบุคคล บริษัทจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ บริษัท โดย .. (ชื่อ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...

กรรมการผู้จัดการ 

 4. ผู้รับมอบอ านาจ ให้ระบุ .... (ชื่อ สกุล) ........ ผู้รับมอบอ านาจจาก ............ (ชื่อผู้ยื่นค า

ขอด าเนินกิจการ ระบุชื่อเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี).......... ...... ตามหนังสือมอบ

อ านาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
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ตัวอย่าง หนังสือแจ้งรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรอืยังไม่ครบถ้วน  

(ภายในไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันได้รับค าขอ) 

(ท้องที่กรุงเทพมหานคร) 

 

 

ที่ ทส 1602.4/ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม ้

                                                                                        ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 

 กรุงเทพฯ 10900 

 2558 

เรื่อง  เอกสารประกอบค าขอไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

เรียน  ................ (ระบุชือ่ผู้ยื่นค าขอ) ................ 

 ตามที่ .................. (ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1) .................. ได้ยื่นเรื่องราวค าขอ ............................ 

(ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .................................... ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนอนญุาตอุตสาหกรรมไม้ 

ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ ตามทะเบียนรับค าขอ ที่ ..................... ลงวันที่ ......... เดือน .............. 

พ.ศ. .......   นั้น 

 พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอได้ท าการตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่น

พร้อมค าขอแล้ว ปรากฏว่า 

 1. ค าขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน บกพร่อง ดังนี ้................................................ 

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

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

 2. ค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน (ท่านไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสาร

หรอืหลักฐานเพิ่มเติมใหค้รบถ้วนได้ในวันยื่นค าขอ) จงึใหแ้ก้ไขและน าเอกสารหรอืหลักฐานไปยื่นเพิ่มเติม ดังนี้  

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

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

 ๓. ให้น าเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๒. ไปมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอ ภายใน

วันที่ ........ (ก าหนดเวลาตามความเหมาะสม 7-15 วัน)........  เดือน ..................... พ.ศ. ............... 

 อนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผูย้ื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเตมิ

ค าขอหรอืไม่ส่งเอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรอืตามที่ปรากฏใน

บันทึกฉบับนี ้พนักงานเจ้าหน้าที่จักคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพรอ้มทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
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ค าขอ ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสอง 

 จงึเรียนมาเพื่อทราบและด าเนนิการตอ่ไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                    ลงนาม …………………………………… 

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

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

                                                           พนักงานเจา้หน้าที่รับค าขอ 

 

 

 

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

โทร 0 2579 4852 

โทรสาร 0 2579 6533 

www.forest.go.th 

 

 

หมายเหตุ ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1 

 1. บุคคลธรรมดา ใหร้ะบุ ชื่อ สกุล 

 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ชื่อ สกุล ของหุ้นส่วน

ผูจ้ัดการ) ... หุน้ส่วนผู้จัดการ 

 ๓. นิติบุคคล บริษัทจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ บริษัท โดย .. (ชื่อ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...

กรรมการผู้จัดการ 

 4. ผู้รับมอบอ านาจ ให้ระบุ .... (ชื่อ สกุล) ........ ผู้รับมอบอ านาจจาก ............ (ชื่อผู้ยื่นค า

ขอด าเนินกิจการ ระบุชื่อเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ

อ านาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
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ตัวอย่าง หนังสือแจ้งรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรอืยังไม่ครบถ้วน  

(ภายในไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันได้รับค าขอ) 

(ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค) 

 

 

ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด) ... / ... (เลขหนังสือ)..                        ที่วา่การอ าเภอ ........................................ 

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

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

เรื่อง  เอกสารประกอบค าขอไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

เรียน  ................ (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) ................ 

 ตามที่ .................. (ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1) .................. ได้ยื่นเรื่องราวค าขอ ............................ 

(ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .................................... ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่วา่การอ าเภอ ................... 

ตามทะเบียนรับค าขอ ที่ ..................... ลงวันที่ ......... เดือน .............. พ.ศ. .......   นั้น  

 พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอได้ท าการตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่น

พร้อมค าขอแล้ว ปรากฏว่า 

 1. ค าขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน บกพร่อง ดังนี้ ................................................ 

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

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

 2. ค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน (ท่านไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสาร

หรอืหลักฐานเพิ่มเติมใหค้รบถ้วนได้ในวันยื่นค าขอ) จงึใหแ้ก้ไขและน าเอกสารหรอืหลักฐานไปยื่นเพิ่มเติม ดังนี้  

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

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

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

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

 ๓. ให้น าเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๒. ไปมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอ ภายใน

วันที่ ........ (ก าหนดเวลาตามความเหมาะสม 7-15 วัน)........  เดือน ..................... พ.ศ. ............... 

 อนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผูย้ื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติม

ค าขอหรอืไม่ส่งเอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรอืตามที่ปรากฏใน

บันทึกฉบับนี ้พนักงานเจ้าหน้าที่จักคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพรอ้มทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน
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ค าขอ ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสอง 

 จงึเรียนมาเพื่อทราบและด าเนนิการตอ่ไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                    ลงนาม …………………………………… 

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

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

                                                           พนักงานเจา้หน้าที่รับค าขอ 

 

 

 

 

 

ที่ท าการปกครองอ าเภอ 

โทร ..................... 

 

 

หมายเหตุ ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1 

 1. บุคคลธรรมดา ใหร้ะบุ ชื่อ สกุล 

 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ชื่อ สกุล ของหุ้นส่วน

ผูจ้ัดการ) ... หุน้ส่วนผู้จัดการ 

 ๓. นิติบุคคล บริษัทจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ บริษัท โดย .. (ชื่อ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...

กรรมการผู้จัดการ 

 4. ผู้รับมอบอ านาจ ให้ระบุ .... (ชื่อ สกุล) ........ ผู้รับมอบอ านาจจาก ............ (ชื่อผู้ยื่นค า

ขอด าเนินกิจการ ระบุชื่อเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ

อ านาจลงวนัที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
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ตัวอย่าง หนังสือ(บันทกึ)แจ้งขยายระยะเวลาในทันที 

(ท้องที่กรุงเทพมหานคร) 

 
 

เขียนที่ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้  

          ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

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

บันทึกฉบับนีท้ าขึน้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันนี ้เวลา .................... น. ............................. (ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1) ..................................... 

ได้มาพบเจ้าหน้าที่รับค าขอ กรณีได้ยื่นเรื่องราวค าขอ .................... (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .................  

ตามทะเบียนรับค าขอ ที่ ................. ลงวันที่ ......... เดือน .............. พ.ศ. .......  ซึ่งพนักงานเจา้หน้าที่

รับค าขอได้ท าการตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอแล้ว ปรากฏว่า ค าขอ

และรายการเอกสารหรอืหลักฐาน บกพร่อง ไม่ครบถ้วน จงึได้แจง้ตามบันทึกลงวันที่ ............................ 

ใหน้ าเอกสารหรือหลักฐาน มามอบใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอเพิ่มเติม ภายในวันที่ ......... เดอืน ................. 

พ.ศ. ......... นั้น ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่รับค าขอได้รับเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมและท าการตรวจสอบแล้วปรากฏ ดังนี.้- 

 1. ค าขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน ยังมีขอ้บกพร่อง คือ ....................................... 

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

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

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

 2. ค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานยังไม่ครบถ้วน (ไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสาร

หรอืหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้ในวันนี)้ ให้แก้ไขและน าเอกสารหรอืหลักฐานมายื่นเพิ่มเติม คือ  

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

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

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

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

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

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

 ๓. ให้น าเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๒. มามอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอ (ขยาย

ระยะเวลาครั้งที่ 1) ภายในวันที่ ........ (ก าหนดเวลาตามความเหมาะสม 7-15 วัน)........  เดือน .........  

 ..................... พ.ศ. ............... 
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 4. พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอแจ้งให้ทราบว่า ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ

หรอืไม่ส่งเอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึก

ฉบับนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จักคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอ 

ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสอง ประกอบวรรคสี่ 

 บันทึกนี้ท าขึ้นไว้เป็นหลักฐาน จ านวน 2 ฉบับ อ่านให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนฟังแล้วรับว่า

ข้อความตามบันทึกดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น

หลักฐาน และมอบส าเนาบันทึกใหผู้ย้ื่นค าขอแล้ว จ านวน 1 ฉบับ 

 ลงช่ือ ............................................ ผู้ยื่นค าขอ 

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

 ลงช่ือ ............................................ เจ้าหน้าที่รับค าขอ 

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

        ลงช่ือ ............................................ ผู้อ านวยการส่วนอนุญาต 

                                                        ( ........................................ ) อุตสาหกรรมไม้ 

 

หมายเหตุ ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1 

 1. บุคคลธรรมดา ใหร้ะบุ ชื่อ สกุล 

 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ชื่อ สกุล ของหุ้นส่วน

ผูจ้ัดการ) ... หุน้ส่วนผู้จัดการ 

 ๓. นิติบุคคล บริษัทจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ บริษัท โดย .. (ชื่อ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...

กรรมการผู้จัดการ 

 4. ผู้รับมอบอ านาจ ให้ระบุ .... (ชื่อ สกุล) ........ ผู้รับมอบอ านาจจาก ............ (ชื่อผู้ยื่นค า

ขอด าเนินกิจการ ระบุชื่อเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ

อ านาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
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ตัวอย่าง หนังสือ(บันทกึ)แจ้งขยายระยะเวลาในทันที 

(ท้องที่จังหวัดส่วนภูมิภาค) 

 

 

เขียนที่ที่ว่าการอ าเภอ ................................. 

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

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

บันทึกฉบับนี้ท าขึน้ไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า 

 วันนี ้เวลา .................... น. ............................. (ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1) ..................................... 

ได้มาพบเจ้าหน้าที่รับค าขอ กรณีได้ยื่นเรื่องราวค าขอ .................... (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .................  

ตามทะเบียนรับค าขอ ที่ ................. ลงวันที่ ......... เดือน .............. พ.ศ. .......  ซึ่งพนักงานเจา้หน้าที่

รับค าขอได้ท าการตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอแล้ว ปรากฏว่า ค าขอ

และรายการเอกสารหรอืหลักฐาน บกพร่อง ไม่ครบถ้วน จงึได้แจง้ตามบันทึกลงวันที่ ............................ 

ใหน้ าเอกสารหรือหลักฐาน มามอบใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอเพิ่มเติม ภายในวันที่ ......... เดือน ................. 

พ.ศ. ......... นั้น ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่รับค าขอได้รับเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมและท าการตรวจสอบแล้วปรากฏ ดังนี.้- 

 1. ค าขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน ยังมีขอ้บกพร่อง คือ ....................................... 

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

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

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

 2. ค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานยังไม่ครบถ้วน (ไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสาร

หรอืหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้ในวันนี)้ ให้แก้ไขและน าเอกสารหรอืหลักฐานมายื่นเพิ่มเติม คือ  

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

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

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

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

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

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

 ๓. ให้น าเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๒. มามอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอ (ขยาย

ระยะเวลาครั้งที่ 1) ภายในวันที่ ........ (ก าหนดเวลาตามความเหมาะสม 7-15 วัน)........  เดือน .........  

 ..................... พ.ศ. ............... 
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 4. พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอแจ้งให้ทราบว่า ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ

หรอืไม่ส่งเอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึก

ฉบับนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จักคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอ 

ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสอง ประกอบวรรคสี่ 

 บันทึกนี้ท าขึ้นไว้เป็นหลักฐาน จ านวน 2 ฉบับ อ่านให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนฟังแล้วรับว่า

ข้อความตามบันทึกดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น

หลักฐาน และมอบส าเนาบันทึกใหผู้ย้ื่นค าขอแล้ว จ านวน 1 ฉบับ 

 ลงช่ือ ............................................ ผู้ยื่นค าขอ 

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

 ลงช่ือ ............................................ เจ้าหน้าที่รับค าขอ 

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

        ลงช่ือ ............................................ นายอ าเภอ/ปลัดอ าเภอ 

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

 

หมายเหตุ ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1 

 1. บุคคลธรรมดา ใหร้ะบุ ชื่อ สกุล 

 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ชื่อ สกุล ของหุ้นส่วน

ผูจ้ัดการ) ... หุน้ส่วนผู้จัดการ 

 ๓. นิติบุคคล บริษัทจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ บริษัท โดย .. (ชื่อ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...

กรรมการผู้จัดการ 

 4. ผู้รับมอบอ านาจ ให้ระบุ .... (ชื่อ สกุล) ........ ผู้รับมอบอ านาจจาก ............ (ชื่อผู้ยื่นค า

ขอด าเนินกิจการ ระบุชื่อเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ

อ านาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
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ตัวอย่าง หนังสือแจ้งขยายระยะเวลาในภายหลัง 

(ท้องที่กรุงเทพมหานคร) 

 
 

ที่ ทส 1602.4/ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                                                        ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 

 กรุงเทพฯ 10900 

 2558 

เรื่อง  เอกสารประกอบค าขอไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

เรียน  ................ (ระบุชือ่ผู้ยื่นค าขอ) ................ 

อ้างถึง  หนังสอืส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ที่ ทส 1602.4/                     ลงวันที่   

 ตามหนังสอืส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ที่อ้างถึง แจ้งให้ท่านทราบว่า ตามที่ .................. . 

.............. (ชื่อผู้ยื่นค าขอ *1) ................ ได้ยื่นเรื่องราวค าขอ ............................ (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) 

............................................ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต 

กรมป่าไม้ ตามทะเบียนรับค าขอ ที่ ............... ลงวันที่ ......... เดือน .............. พ.ศ. .... ... และพนักงาน

เจ้าหน้าที่รับค าขอได้ท าการตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอแล้ว

ปรากฏว่า ค าขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน บกพร่อง ไม่ครบถ้วน จึงแจ้งให้ท่านท าการแก้ไขและ

ส่งเอกสารเพิ่ม นั้น 

 ต่อมาในวันที่ ............ เดือน ................... .. พ.ศ. ............... ท่านได้น าเอกสาร หลักฐาน

เพิ่มเติมไปมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอแล้ว เจ้าหน้าที่รับค าขอได้ท าการตรวจสอบเอกสาร 

หลักฐานเพิ่มเติมแล้วปรากฏ ดังนี้.- 

 1. ค าขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน ยังมีขอ้บกพร่อง คือ ....................................... 

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

 2. ค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานยังไม่ครบถ้วน (ไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสาร

หรอืหลักฐานเพิ่มเติมในครั้งนีใ้หค้รบถ้วนได้) จงึให้แก้ไขและน าเอกสารหรอืหลักฐานไปยื่นเพิ่มเติม คือ  

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

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

 ๓. ให้น าเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๒. ไปมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอ (ขยาย

ระยะเวลาครั้งที่ 1) ภายในวันที่ ........ (ก าหนดเวลาตามความเหมาะสม 7-15 วัน)........  เดือน .........  

 ..................... พ.ศ. ............... 
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 อนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติม

ค าขอหรอืไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏใน

บันทึกฉบับนี ้พนักงานเจ้าหนา้ที่จักคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน

ค าขอ ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสอง 

 จงึเรียนมาเพื่อทราบและด าเนนิการตอ่ไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                    ลงนาม …………………………………… 

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

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

                                                           พนักงานเจา้หน้าที่รับค าขอ 

 

 

 

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

โทร 0 2579 4852 

โทรสาร 0 2579 6533 

www.forest.go.th 

 

 

หมายเหตุ ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1 

 1. บุคคลธรรมดา ใหร้ะบุ ชื่อ สกุล 

 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ชื่อ สกุล ของหุ้นส่วน

ผูจ้ัดการ) ... หุน้ส่วนผู้จัดการ 

 ๓. นิติบุคคล บริษัทจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ บริษัท โดย .. (ชื่อ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...

กรรมการผู้จัดการ 

 4. ผู้รับมอบอ านาจ ให้ระบุ .... (ชื่อ สกุล) ........ ผู้รับมอบอ านาจจาก ............ (ชื่อผู้ยื่นค า

ขอด าเนินกิจการ ระบุชื่อเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ

อ านาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 

 



ห น้ า  | 66 

ตัวอย่าง หนังสือแจ้งขยายระยะเวลาในภายหลัง 

(ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค)   

 

 

 

ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด) ... / ... (เลขหนังสือ)..                        ที่วา่การอ าเภอ ........................................ 

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

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

เรื่อง  เอกสารประกอบค าขอไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

เรียน  ................ (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) ................ 

 ตามหนังสอืที่วา่การอ าเภอ .................... ที่อา้งถึง แจ้งให้ท่านทราบว่า ตามที่ ..................  

.............. (ชื่อผู้ยื่นค าขอ *1) ................ ได้ยื่นเรื่องราวค าขอ ............................ (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) 

............................................ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ อ าเภอ ....................  ตามทะเบียนรับค าขอ ที่ 

............... ลงวันที่ ......... เดือน .............. พ.ศ. ....... และพนักงาน เจ้าหน้าที่รับค าขอได้ท าการ

ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอแล้วปรากฏว่า ค าขอและรายการ

เอกสารหรอืหลักฐาน บกพร่อง ไม่ครบถ้วน จงึแจง้ให้ท่านท าการแก้ไขและส่งเอกสารเพิ่ม นั้น 

 ต่อมาในวันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. ............... ท่านได้น า เอกสาร หลักฐาน

เพิ่มเติมไปมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอแล้ว เจ้าหน้าที่รับค าขอได้ท าการตรวจสอบเอกสาร 

หลักฐานเพิ่มเติมแล้วปรากฏ ดังนี้.- 

 1. ค าขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน ยังมีขอ้บกพร่อง คือ ....................................... 

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

 2. ค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานยังไม่ครบถ้วน (ไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสาร

หรอืหลักฐานเพิ่มเติมในครั้งนีใ้หค้รบถ้วนได้) จงึให้แก้ไขและน าเอกสารหรอืหลักฐานไปยื่นเพิ่มเติม คือ  

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

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

 ๓. ให้น าเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๒. ไปมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอ (ขยาย

ระยะเวลาครั้งที่ 1) ภายในวันที่ ........ (ก าหนดเวลาตามความเหมาะสม 7-15 วัน)........  เดือน .........  

 ..................... พ.ศ. ............... 

 อนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่รับค าขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติม

ค าขอหรอืไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏใน
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บันทึกฉบับนี ้พนักงานเจ้าหนา้ที่จักคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืน

ค าขอ ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสอง 

 จงึเรียนมาเพื่อทราบและด าเนนิการตอ่ไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                    ลงนาม …………………………………… 

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

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

                                                           พนักงานเจา้หน้าที่รับค าขอ 

 

 

 

ที่ท าการปกครองอ าเภอ 

โทร ..................... 

 

 

หมายเหตุ ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1 

 1. บุคคลธรรมดา ใหร้ะบุ ชื่อ สกุล 

 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ชื่อ สกุล ของหุ้นส่วน

ผูจ้ัดการ) ... หุน้ส่วนผู้จัดการ 

 ๓. นิติบุคคล บริษัทจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ บริษัท โดย .. (ชื่อ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...

กรรมการผู้จัดการ 

 4. ผู้รับมอบอ านาจ ให้ระบุ .... (ชื่อ สกุล) ........ ผู้รับมอบอ านาจจาก ............ (ชื่อผู้ยื่นค า

ขอด าเนินกิจการ ระบุชื่อเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ

อ านาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 68 

ตัวอย่าง หนังสือคืนค าขอ 

ท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
        

ที่ ทส 1602.4/ สว่นอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

                                                                                        ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 

 กรุงเทพฯ 10900 

 2558 

เรื่อง  ขอส่งค าขอและเอกสาร หลักฐานคืน 

เรียน  ................ (ระบุชือ่ผู้ยื่นค าขอ) ................ 

อ้างถึง  หนังสอืส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ที่ ทส 1602.4/                     ลงวันที่                   

สิ่งที่สง่มาด้วย  ค าขอและเอกสารหลักฐาน  จ านวน ......... แผน่ 

 ตามหนังสอืส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ที่อ้างถึง แจ้งให้ท่านทราบว่า ตามที่ .................... 

.............. (ชื่อผู้ยื่นค าขอ *1) ................ ได้ยื่นเรื่องราวค าขอ ............................ (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) 

............................................ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต 

กรมป่าไม้ ตามทะเบียนรับค าขอ ที่ ............... ลงวันที่ ......... เดือน .............. พ.ศ. ....... และพนักงาน

เจ้าหน้าที่รับค าขอได้ท าการตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอแล้ว

ปรากฏว่า ค าขอและรายการเอกสารหรอืหลักฐาน บกพร่อง ไม่ครบถ้วน จงึแจง้ให้ท่านท าการแก้ไขและ

ส่งเอกสารเพิ่ม นั้น 

 ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ขอเรียนว่า  

  ครั้งที่ 1 ทางราชการได้มีบันทึก / หนังสือแจง้ (เมื่อวันที่ ......................) ให้ทราบเพื่อ  

   แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ                    ภายในวันที่ ............................ 

   ส่งเอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติม    ภายในวันที่ ............................      

 ครั้งที่ 1 ผู้ยื่นค าขอ ไม่ได้    แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ    ไม่ได้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน

เพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่ก าหนด    ด าเนินการ แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ / ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว แต่ค าขอ / เอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติม ไม่ถูกต้องครบถ้วน 

  ครั้งที่ 2 ทางราชการได้มีบันทึก / หนังสือแจ้ง ขยายระยะเวลาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ..... 

ให้ทราบเพื่อ  

   แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ                    ภายในวันที่ ............................ 

   ส่งเอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติม    ภายในวันที่ ............................      
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  ครั้งที่ 2 ผู้ยื่นค าขอ ไม่ได้    แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ    ไม่ได้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน

เพิ่มเติม ภายในระยะเวลาซึ่งขยายตามที่ก าหนดไว้    ด าเนินการ แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ / ส่งเอกสารหรือ

หลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาซึ่งขยายตามที่ก าหนดแล้ว แต่ค าขอ / เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม 

ไม่ถูกต้องครบถ้วน 

  ครั้งที่ 3 ทางราชการได้มีบันทึก / หนังสือแจ้ง ขยายระยะเวลาครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ ..... 

ให้ทราบเพื่อ  

   แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ                    ภายในวันที่ ............................ 

   ส่งเอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติม    ภายในวันที่ ............................      

  ครั้งที่ 3 ผูย้ื่นค าขอ ไม่ได้    แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ    ไม่ได้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน

เพิ่มเติม ภายในระยะเวลาซึ่งขยายตามที่ก าหนดไว้    ด าเนินการ แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ / ส่งเอกสารหรือ

หลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาซึ่งขยายตามที่ก าหนดแล้ว แตค่ าขอ / เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม 

ไม่ถูกต้องครบถ้วน 

 ด้วยเหตุดังเรยีนมาดังกล่าวข้างตน้ ทางราชการไม่อาจพิจารณาเรื่องราวค าขอต่อไปได้และ

ถือว่าผูย้ื่นค าขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหนา้ที่ด าเนินการตามค าขอต่อไป ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายกับ

ทางราชการ อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 9 วรรคแหน่ึง และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสี่  จึงขอส่งค าขอและเอกสาร หลักฐานคืนมายังผู้ยื่นค าขอ ตามสิ่ง

ที่สง่มาด้วย 

 อนึ่ง  ทางราชการขอแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบว่า หากท่านประสงค์จะด าเนินการอีกสามารถ

ยื่นค าขอใหม่ได้ หรือท่านจะใช้สิทธิอุทธรณ์การส่งค าขอและเอกสาร หลักฐานคืนในครั้งนี้ได้ ตามบทบัญญัติมาตรา 

44 วรรคหนึ่ง มาตรา 45 วรรคสาม แหง่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกอบ ข้อ 2 

(2) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอได้รับหนังสือแจ้งคืนค าขอและเอกสาร

หลักฐาน โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อผูอ้ านวยการส านักการอนุญาต (เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900) 

 จงึเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                             ลงนาม …………………………………… 

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

                                                     ผูอ้ านวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
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ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

โทร 0 2579 4852 

โทรสาร 0 2579 6533 

www.forest.go.th 

 

หมายเหตุ ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1 

 1. บุคคลธรรมดา ใหร้ะบุ ชื่อ สกุล 

 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ชื่อ สกุล ของหุ้นส่วน

ผูจ้ัดการ) ... หุน้ส่วนผู้จัดการ 

 ๓. นิติบุคคล บริษัทจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ บริษัท โดย .. (ชื่อ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...

กรรมการผู้จัดการ 

 4. ผู้รับมอบอ านาจ ให้ระบุ .... (ชื่อ สกุล) ........ ผู้รับมอบอ านาจจาก ............ (ชื่อผู้ยื่นค า

ขอด าเนินกิจการ ระบุชื่อเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี) ................ ตามหนังสือมอบ

อ านาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
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ตัวอย่าง หนังสือคืนค าขอ 

(ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค)   

 

 

 

ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด) ... / ... (เลขหนังสือ)..                        ที่วา่การอ าเภอ ........................................ 

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

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

เรื่อง  ขอส่งค าขอและเอกสาร หลักฐานคืน 

เรียน  ................ (ระบุชือ่ผู้ยื่นค าขอ) ................ 

อ้างถึง  หนังสอือ าเภอ .................. ที่ .........................  ลงวันที่ .....................................                  

สิ่งที่สง่มาด้วย  ค าขอและเอกสารหลักฐาน  จ านวน ......... แผน่ 

 ตามหนังสอืที่วา่การอ าเภอ .................... ที่อา้งถึง แจ้งให้ท่านทราบว่า ตามที่ ..................  

.............. (ชื่อผู้ยื่นค าขอ *1) ................ ได้ยื่นเรื่องราวค าขอ ............................ (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) 

............................................ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ อ าเภอ ....................  ตามทะเบียนรับค าขอ ที่ 

............... ลงวันที่ ......... เดือน .............. พ.ศ. ....... และพนักงาน เจ้าหน้าที่รับค าขอได้ท าการ

ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอแล้วปรากฏว่า ค าขอและรายการ

เอกสารหรอืหลักฐาน บกพร่อง ไม่ครบถ้วน จงึแจง้ให้ท่านท าการแก้ไขและส่งเอกสารเพิ่ม นั้น 

 ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ขอเรียนว่า  

  ครั้งที่ 1 ทางราชการได้มีบันทึก / หนังสือแจง้ (เมื่อวันที่ ......................) ให้ทราบเพื่อ  

   แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ                    ภายในวันที่ ............................ 

   ส่งเอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติม    ภายในวันที่ ............................      

 ครั้งที่ 1 ผู้ยื่นค าขอ ไม่ได้    แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ    ไม่ได้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน

เพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่ก าหนด    ด าเนินการ แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ / ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว แต่ค าขอ / เอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติม ไม่ถูกต้องครบถ้วน 

  ครั้งที่ 2 ทางราชการได้มีบันทึก / หนังสือแจ้ง ขยายระยะเวลาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ..... 

ให้ทราบเพื่อ  

   แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ                    ภายในวันที่ ............................ 

   ส่งเอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติม    ภายในวันที่ ............................      
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  ครั้งที่ 2 ผู้ยื่นค าขอ ไม่ได้    แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ    ไม่ได้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน

เพิ่มเติม ภายในระยะเวลาซึ่งขยายตามที่ก าหนดไว้    ด าเนินการ แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ / ส่งเอกสารหรือ

หลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาซึ่งขยายตามที่ก าหนดแล้ว แต่ค าขอ / เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม 

ไม่ถูกต้องครบถ้วน 

  ครั้งที่ 3 ทางราชการได้มีบันทึก / หนังสือแจ้ง ขยายระยะเวลาครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ ..... 

ให้ทราบเพื่อ  

   แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ                    ภายในวันที่ ............................ 

   ส่งเอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติม    ภายในวันที่ ............................      

  ครั้งที่ 3 ผู้ยื่นค าขอ ไม่ได้    แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ    ไม่ได้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน

เพิ่มเติม ภายในระยะเวลาซึ่งขยายตามที่ก าหนดไว้    ด าเนินการ แก้ไขเพิ่มเติมค าขอ / ส่งเอกสารหรือ

หลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาซึ่งขยายตามที่ก าหนดแล้ว แต่ค าขอ / เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม 

ไม่ถูกต้องครบถ้วน 

 ด้วยเหตุดังเรยีนมาดังกล่าวข้างตน้ ทางราชการไม่อาจพิจารณาเรื่องราวค าขอต่อไปได้และ

ถือว่าผูย้ื่นค าขอไม่ประสงค์จะให้เจ้าหนา้ที่ด าเนินการตามค าขอต่อไป ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายกับ

ทางราชการ อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 9 วรรคแหน่ึง และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 27 วรรคสี่  จึงขอส่งค าขอและเอกสาร หลักฐานคืนมายังผู้ยื่นค าขอ ตามสิ่ง

ที่สง่มาด้วย 

 อนึง่  ทางราชการขอแจง้ให้ผูย้ื่นค าขอทราบว่า หากท่านประสงค์จะด าเนินการอีกสามารถ

ยื่นค าขอใหม่ได้ หรือท่านจะใช้สิทธิอุทธรณ์การส่งค าขอและเอกสาร หลักฐานคืนในครั้งนีไ้ด้ ตามบทบัญญัติมาตรา 

44 วรรคหนึ่ง มาตรา 45 วรรคสาม แหง่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกอบ ข้อ 

2 (8) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอได้รับหนังสือแจ้งคนืค าขอและเอกสาร

หลักฐาน โดยยื่นค าอุทธรณ์ต่อผูว้่าราชการจังหวัด .............. (เลขที่ .... ถนน .............. ต าบล............... 

อ าเภอ ................ จังหวัด ................... รหัสไปรษณีย์) 

 จงึเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                            ลงนาม …………………………………… 

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

                                                                   นายอ าเภอ ................... 

 



ห น้ า  | 73 

ที่ท าการปกครองอ าเภอ 

โทร ..................... 

 

 

หมายเหตุ ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1 

 1. บุคคลธรรมดา ใหร้ะบุ ชื่อ สกุล 

 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ชื่อ สกุล ของหุ้นส่วน

ผูจ้ัดการ) ... หุน้ส่วนผู้จัดการ 

 ๓. นิติบุคคล บริษัทจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ บริษัท โดย .. (ชื่อ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...

กรรมการผู้จัดการ 

 4. ผู้รับมอบอ านาจ ให้ระบุ .... (ชื่อ สกุล) ........ ผู้รับมอบอ านาจจาก ............ (ชื่อผู้ยื่นค า

ขอด าเนินกิจการ ระบุชื่อเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ

อ านาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 
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บทที่  3 

ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ กรณีผู้มีอ านาจสัง่ในพื้นที่รับผิดชอบ 

 

 ในบทที่ผ่านมาได้กล่าวถึง ค าขอว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้และเอกสาร/หลักฐานประกอบ

ค าขอ เมื่อผูย้ื่นค าขอไม่จัดท าค าขอให้ถูกต้องหรอืยื่นเอกสาร/หลักฐานประกอบค าขอไม่ครบถ้วนภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด จึงเป็นเหตุใหเ้จา้หน้าที่สง่คืนค าขอ(ค าสั่งคืนค าขอ)ได้ แตห่ากค าขอและเอกสารหลักฐาน

ครบถ้วนก็จะมีผลบังคับให้เจ้าหนา้ที่ตอ้งพิจารณาเรื่องราวค าขอตามวิธีการและหลักเกณฑ์การอนุญาต 

และมีเหตุอย่างไรบ้างที่ท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการอนุญาต จึงมีค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ 

และก่อนจะมีค าสั่งไม่อนุญาตต้องปฏิบัติอย่างไร รูปแบบและสาระส าคัญในค าสั่งมีอะไรบ้าง จะกล่าว

ต่อไปในบทนี้ 

 ก. หลักเกณฑ์การอนุญาตว่าด้วยกิจการอุตสาหกรรมไม้ 

 ในการพิจารณาเรื่องราวค าขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้ นอกจากค าขอและเอกสารประกอบการ

พิจารณาแล้ว ยังมีหลักเกณฑอ์ื่น ๆ ที่ตอ้งน ามาประกอบการพิจารณาด้วย หลักเกณฑ์เหล่านี้มีที่มาต่าง ๆ 

กัน เชน่ 

 1) พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บัญญัติว่า มาตรา 49  ผูข้อรับอนุญาตตั้ง

โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกลต้อง (1) เป็นเจ้าของ และ (2) ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง

ที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรอืความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ฯ 

 2) มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2503 ห้ามมิให้อนุญาตให้บุคคลใดจัดตั้งโรงเลื่อย

เพิ่มขึ้น ส่วนที่ได้ตั้งด าเนินงานอยู่แล้ว หากด าเนิน การไม่สุจริตเป็นภัยแก่ชาติ ก็ให้พิจารณาด าเนินการ

ลงโทษสถานหนักหรอืสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสีย 

 3) นโยบายกรมป่าไม้ เรื่อง การควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 

2484 ก าหนดว่า 

 3.1) การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร  (โรงเลื่อยจักร) ให้เป็นไปตามมติ

คณะรัฐมนตร ี

 3.2) การย้ายโรงงานโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร  (โรงเลื่อยจักร)  อนุญาตให้ย้าย

ได้ภายในท้องที่จังหวัดที่โรงงานนั้นตั้งอยู่  และอนุญาตให้ย้ายจากจังหวัดต่าง ๆ  ไปตั้งในท้องที่กรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี ปทุมธาน ีพระนครศรอียุธยา อ่างทอง สงิห์บุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และ

นครปฐม รวมทั้งให้ย้ายภายในท้องที่ 10 จังหวัดดังกล่าวด้วย 

 3.3) การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) การอนุญาตตั้งโรงงาน 

ให้อนุญาตได้เฉพาะโรงงานที่ใช้ไม้จากสวนป่า หรอืไม้ที่ปลูกขึน้ทุกชนิด เป็นวัตถุดิบ 

 3.4) การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม  และโรงงาน

แปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดษิฐกรรม 
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 3.4.1) อนุญาตให้ตั้งโรงงานได้เฉพาะโรงงานที่มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน ท า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จากสวนป่า หรือไม้ที่ปลูกขึ้นทุกชนิด เป็นวัตถุดิบ, ท าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จากต่างประเทศ

เป็นวัตถุดิบ, ท าผลติภัณฑ์ที่ใชไ้ม้ไผ่เป็นวัตถุดิบ, ท าเครื่องเรือนเครื่องใช้ในบ้านเรือน ที่ใช้ไม้แปรรูปท า

เป็นโครง แล้วประกอบด้วยไม้อัด หรือแผ่นชิ้นไม้อัดหรือวัสดุทดแทน, ผลิตแผ่นใยไม้อัดหรือแผ่นชิ้นไม้อัด, 

ผลติแผ่นไม้อัดซีเมนต์  หรอืแผ่นไม้อัดยิบซั่ม  (แผ่นไม้อัดสารแร)่, ผลติเยื่อและกระดาษจากไม้ 

 3.4.2) ไม่อนุญาตให้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้เพื่อประดิษฐกรรม ท าวงกบ ประตู หน้าต่าง  

ไม้คิ้ว ไม้บัว ไม้ประดับผนัง เพิ่มขึน้ในท้องที่ภาคเหนือ ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไป ยกเว้น ผู้ปลูกสวนป่า

ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ. 2535  หรือผู้ปลูกสร้างสวนป่าที่ได้รับการ

รับรองจากทางราชการ หรือผู้ปลูกสร้างสวนป่าที่ได้รับการตรวจสอบรับรองจากกรมป่าไม้ โดยให้ใช้

วัตถุดิบจากไม้ที่ปลูกขึ้นเอง และสหกรณ์ผู้ปลูกสวนป่าที่ได้รับการจัดตั้งตามนโยบายของกรมป่าไม้  

หรอืได้รับการจัดตัง้จากส่วนราชการอื่น โดยใหใ้ช้วัตถุดิบที่สมาชิกสหกรณ์ปลูกขึ้นเอง 

 3.5 การใช้เครื่องจักร ก าหนดว่า โรงงานที่ใช้ไม้แปรรูปเป็นวัตถุดิบอนุญาตให้ใช้เลื่อย

สายพานต้องใช้ขนาด  วงเหวี่ยงไม่เกิน 36 นิ้ว  หรือเลื่อยวงเดือนต้องใช้ขนาด  ไม่เกิน 24 นิ้ว, 

โรงงานที่ใช้ไม้ท่อนและไม้แปรรูปเป็นวัตถุดิบ ให้ใช้เลื่อยสายพาน  ขนาด   วงเหวี่ยงไม่เกิน 42 นิ้ว  

หรอืเลื่อยวงเดือน ขนาด    ไม่เกิน 36 นิ้ว  โดยไม่จ ากัดขนาดก าลังแรงม้าชนิดใดชนิดหนึ่งหรือสองชนิด

รวมกันได้ไม่เกิน 2 เครื่อง 

 3.6 ท้องที่ใดมีปัญหาในการป้องกันรักษาป่าไม้  หรือมีการลักลอบตัดไม้ท าลายป่ามาก  

กรมป่าไม้จะระงับการพิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ไว้เป็นการช่ัวคราว   

 4) หนังสือสั่งการต่าง ๆ เช่น  

 4.1) หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0702.3/5108  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2546  เรื่อง การขอ

อนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ให้ใช้หลักฐานการอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ

หลักฐานการอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพิ่มเติม 

 4.2) หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.2/6708  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซ้อมความ

เข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบป้อนโรงงานแปรรูปไม้ทุกประเภท ให้ระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มา ปริมาณ

การใช/้ปี ของวัตถุดิบในท้องถิ่น (ไม้สวนป่า,ไม้ที่ปลูกขึน้) ว่ามีปริมาณเพียงพอหรือไม่ 

 4.3) หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.2/3237  ลงวันที่ 7 มีนาคม 2549 เรื่อง 

การตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรที่ขอตั้งใหม่และย้ายสถานที่ตั้ง ให้ระบุข้อมูล

เพิ่มเติม คือ รายงานสภาพพื้นที่และบริเวณที่ขออนุญาต อยู่ห่างจากแนวเขตป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติหรือ

ป่าอนุรักษ์ เป็นระยะทางเท่าใด และภาพถ่ายสีแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาต  โดยถ่ายภาพจากตรง

กลางแปลงที่ขออนุญาตกระจายออกทั้ง 4 ทิศ  รวมแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ภาพ 

 4.4) หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.4/11557 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เรื่อง  

การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ให้จัดท าแผนที่ มาตราส่วน 1:50,000 

พร้อมลงต าแหน่งแสดงบริเวณที่ขอตั้งโรงงานฯ ให้ชัดเจน หากที่ตั้งโรงงานฯ อยู่ใกล้แนวเขตป่าไม้ ป่า
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สงวนแห่งชาติ หรอืป่าอนุรักษ์ประเภทใด ให้ระบุว่าอยู่หา่งเป็นระยะทางเท่าไหร่ และระบุขอบเขตโรงงานฯ 

ลงในแผนที่ดังกล่าวข้างต้นให้ชัดเจน กับให้จังหวัดพิจารณาความเห็นว่าสมควรอนุญาตหรือไม่ พร้อมทั้ง

เสนอแนะมาตรการตรวจสอบควบคุมด้วย 

 4.5)  หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.2/4226  ลงวันที่ 27 มีนาคม 2550 เรื่อง การปฏิบัติ

ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ให้ใช้ความเห็นของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 

... ประกอบการพิจารณาด้วย 

 4.6 หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0704.02/9749  ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง รายงาน

ผลการสัมนาเรื่องการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ก าหนดให้ใช้แบบ (FORMAT) บันทึกการ

ตรวจสอบ เดียวกันทั่วประเทศ 

 4.6 หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1610.5/14634 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  2552 เรื่อง 

แนวทางปฏิบัติขัน้ตอนการใชค้ าสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539  ก าหนดให้น าผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย 

 4.7 หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.4/27006 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 เรื่อง 

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใชว้ัตถุดิบป้อนโรงงานแปรรูปไม้ตามมตคิณะรัฐมนตรี (โรงงานแปรรูปไม้ 

(โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรอืชิน้ไม้สับ จากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม 

สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน 

จามจุรี และไม้ตาล)  ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของไม้ ฐานข้อมูลปริมาณไม้ 

วัตถุดิบในท้องถิ่นและปริมาณวัตถุดิบ เพียงพอหรือไม่ 

 4.8 หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส 6880/2495 ลงวันที่ 11 กันยายน 2495 เรื่อง การขอ

อนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไม้ แจ้งจังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติว่า ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอทราบว่า

การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ผูข้อจะท าการปลูกสร้างโรงงานใด ๆ ไว้ก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้ 

 5) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 

2484 พ.ศ.2541 ก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตไว้ใน หมวดที่ 3 ข้อ 11-18, หมวดที่ 7 หลักเกณฑ์การ

ปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ในการผลิต การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการ

ใช้วัตถุดิบ  และการเพิ่มหรือลดจ านวนคนงาน โรงงานแปรรูปไม้ ข้อ 26-32, หมวดที่ 8 หลักเกณฑ์การ

แก้ไขอาณาเขตและสาระส าคัญในการอนุญาต ข้อ 33-34 เป็นต้น 

 ข. ระยะเวลาการพิจารณาค าขอและการแจ้ง  

 1) การพิจารณาแล้วเสร็จในระยะเวลา  เมื่อค าขอและเอกสาร/หลักฐานประกอบค าขอ

ถูกต้องครบถ้วน ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ต้องประมวลเรื่องว่าอยู่ในหลักเกณฑ์การอนุญาตหรือไม่ อย่างไร 

เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ ตามล าดับช้ัน กรณีเรื่องราวค าขออยู่ในหลักเกณฑ์อนุญาตได้ 

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 บัญญัติไว้

ในมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ว่า ผู้อนุญาตต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือ
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ส าหรับประชาชนตามมาตรา 7 และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

(มาตรา 4 บัญญัติวา่ “ผูอ้นุญาต” หมายความว่า ผูซ้ึ่งกฎหมายก าหนดให้มอี านาจในการอนุญาต) 

 2) การพิจารณาไม่แล้วเสร็จในระยะเวลา กรณีเรื่องราวค าขอมีการพิจารณาไม่แล้ว

เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม พระราชบัญญัติการ

อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 บัญญัติไว้ในมาตรา 10 วรรคสอง ว่า 

เมื่อครบก าหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา 7 แล้ว หากผู้อนุญาตยังพิจารณาไม่

แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือใหผู้ย้ื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้ว

เสร็จ พร้อมทั้งส่งส าเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง  ส าหรับ

ความในวรรคสี่บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระท าการ

หรอืละเว้นกระท าการเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เว้นแตจ่ะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย” 

 ค. การเตรยีมการและการด าเนินการออกค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ  

  เมื่อปรากฏว่าเรื่องราวค าขอขัดกับหลักเกณฑ์การอนุญาต เรื่องราวจึงไม่อาจพิจารณา

อนุญาตตามที่ขอได้ ทางราชการต้องมี “หนังสือแจ้งไม่อนุญาตตามค าขอ” ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ หนังสือ

ดังกล่าวข้างตน้ ถือเป็น “ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ” 

 “ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ” เป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการ

สร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างทางราชการและผู้ยื่นค าขอ ในอันที่จะระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพ     

ของสิทธิหรือหน้าที่ของผูย้ื่นค าขอเป็นการถาวร จึงเป็น “ค าสั่งทางปกครอง” การเตรียมการและการ

ด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ ถือเป็น “การพิจารณาทางปกครองใน

การมีค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ” ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539  

 ส าหรับอ านาจในการออกค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ นั้น เมื่อมีผู้ยื่นค าขอในท้องที่ต่างจังหวัด

ผู้มีอ านาจ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ และอธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้มีอ านาจใน

ท้องที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเจ้าหนา้ที่ตอ้งพิจารณาด าเนนิการตามขั้นตอน ดังตอ่ไปนี้ 

 1) การจัดท าหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี 

 เจ้าหน้าที่ต้องจัดท าหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นค าขอทราบ โดยปฏิบัติตามบทบัญญัติ

แห่งพระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  คือ 

 1.1) เจ้าหน้าผู้ออกค าสั่งที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ

และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน (มาตรา 30) 

 1.2) เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง

ให้คู่กรณีทราบตามความจ าเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) 

 1.3) เจ้าหนา้ที่ผูอ้อกค าสั่งมอี านาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น 

ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับค าขอหรอืพยานหลักฐานของคูก่รณี (มาตรา 28) 
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 1.4) เจา้หน้าที่ผู้ออกค าสั่งมีอ านาจพิจารณาหลักฐาน  โดยแสวงหา รับฟัง ขอข้อเท็จจริง ให้

ส่งเอกสาร ตรวจสถานที่  (ม.29) 

 ดังนั้น “การพิจารณาทางปกครอง”ก่อนมีค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ พนักงานเจ้าหน้าที่

ต้องท าหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึง สิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง กรณีมี

ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ (มาตรา 27) เพื่อให้คู่กรณีทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้

โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนเพิ่มเติมได้ (มาตรา 29 มาตรา 30) โดยก าหนดเวลาให้ผู้ยื่นค าขอ

โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนในเวลาอันสมควร หนังสือนี้เรยีกว่า “หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี” 

 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณ ีกรณีจะออกค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ ท้องที่จังหวัด

ในส่วนภูมิภาค หน้า 85-86 

 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี กรณีจะออกค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ ท้องที่

กรุงเทพมหานคร หน้า 87-88 

 2) วิธีการแจ้ง“หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี”  

 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่ได้บัญญัติเรื่องการส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี

ให้ผู้ยื่นค าขอทราบไว้อย่างใด จึงต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 ซึ่งบัญญัติวา่ 

 มาตรา 69 การแจ้งค าสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่ต้อง

แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระท าด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระท าเป็นหนังสือก็ให้แจ้ง

เป็นหนังสือ 

 การแจง้เป็นหนังสือใหส้่งหนังสือแจง้ต่อผูน้ั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิล าเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่า

ได้รับแจง้ตัง้แต่ในขณะที่ไปถึง  

 ในการด าเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหนา้ที่ไว้แลว้ การแจง้ไปยังที่อยู่ดังกล่าว

ให้ถือว่าเป็นการแจง้ไปยังภูมิล าเนาของผูน้ั้นแล้ว 

 มาตรา 70 การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลน าไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะน าไป

ส่งไม่พบผูร้ับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนติิภาวะที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่

ผูน้ั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรอืปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นัน้ต่อหน้าเจ้าพนักงาน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ใหถ้ือว่าได้รับแจง้แล้ว 

 มาตรา 71 การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวัน

นับแต่วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยัง

ต่างประเทศ เว้นแตจ่ะมีการพิสูจนไ์ด้วา่ไม่มกีารได้รับหรือได้รับก่อนหรอืหลังจากวันนั้น 

 ดังนัน้ เมื่อผู้มอี านาจลงนามในหนังสือแจง้สิทธิคู่กรณีแล้ว เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการให้

ผูย้ื่นค าขอรับทราบหนังสือดังกล่าวนี้ โดยวิธีจัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีไปยังภูมิล าเนาของผู้ยื่นค าขอ
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ตามที่ระบุไว้ในใบค าขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้ยื่นค าขอทราบเมื่อครบก าหนดเจ็ดวัน

นับแต่วันสง่หนังสอื ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวกที่สุด  

 ๓) การตรวจสอบข้อเท็จจริง แสวงหา รับฟัง ขอเอกสารเพิ่มเติม 

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า “มาตรา 28 ในการ

พิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้อง

ผูกพันอยู่กับค าขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี” ดังนั้น ในการเตรียมการและการด าเนินการออก

ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ เจา้หน้าทีผู่จ้ัดท าค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอสามารถออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แสวงหา รับฟัง ขอเอกสารเพิ่มเติมได้ ตามที่เห็นสมควร แล้วน าผลมาประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อมูล

เดิมและข้อมูลจากการรับฟังค าโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามข้อ 4 ต่อไป 

 4) การรับฟังและพิจารณาข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานของคู่กรณี 

 เมื่อได้มหีนังสือแจง้สิทธิคู่กรณีให้ผูย้ื่นค าขอจัดท าค าโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม

เพื่อใหเ้จา้หน้าที่พิจารณา และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือโต้แย้งสิทธิจากผู้ยื่นค าขอภายในระยะเวลา

ที่ก าหนดแล้ว หรอืผูย้ื่นค าขอไม่ใช้สทิธิโดยไม่สง่หนังสือโต้แย้งสิทธิ หรอืส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิเกินระยะเวลา

ที่ก าหนด ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล พยานเอกสารหรือหลักฐาน หรือข้อเท็จจริงจากการออกไปตรวจสอบ

ตามข้อ ๓) เพิ่มเติมแล้ว ประมวลเรื่องราวทั้งหมดพิจารณาว่า มีเหตุผล ความเป็นจริง รับฟังได้หรือไม่ 

สมควรพิจารณาออกค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอหรอืไม่ อย่างไร 

 4.1) กรณีมีความเห็นว่า หนังสือโต้แย้งสิทธิมีเหตุผลรับฟังได้ ก็กลับไปด าเนินการตาม

กระบวนการพิจารณา ตามที่กล่าวมาในข้อ ข. 

 4.2) กรณีมีความเห็นว่า หนังสือโต้แย้งสิทธิไม่มีเหตุผล รับฟังไม่ได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ด าเนินการประมวลเรื่องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาสั่งการไม่อนุญาต และจัดท าค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ 

ให้ผู้มอี านาจลงนาม แล้วแจง้ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอให้ผูย้ื่นค าขอทราบต่อไป 

 5) การจัดท าค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ 

 5.1 ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ ต้องท าเป็นหนังสือหรอืไม่ 

 5.1.1 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บัญญัติวา่ 

  “มาตรา 62  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งไม่อนุญาตตามค าขอของบุคคลใดตาม

ความในพระราชบัญญัตินี้ หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามความในมาตรา 59 บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์

ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีได้ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัย

ของรัฐมนตรีให้ถอืเป็นที่สุด” 

 5.1.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  มาตรา 34 บัญญัติวา่ 

 มาตรา 34 ค าสั่งทางปกครองอาจท าเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมาย

ในรูปแบบอื่นก็ได้ แตต่้องมีขอ้ความหรอืความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ 
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 จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น “การสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ” ต้องท าเป็น

หนังสือค าสั่ง 

 5.2 รูปแบบ สาระส าคัญและสิทธิการอุทธรณ์ ในค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ 

 5.2.1 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 5.2.1.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.252๖ ก าหนดว่า 

  ข้อ 16  ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบญัชาสั่งการใหป้ฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย  

ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดท าตามแบบที่ 4 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

                    16.1  ค าสั่ง  ให้ลงช่ือสว่นราชการหรือต าแหน่งของผู้มีอ านาจที่ออกค าสั่ง 

                    16.2  ที ่ ให้ลงเลขที่ที่ออกค าสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรยีงเป็นล าดับไปจนสิ้นปี

ปฏิทินทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง 

                    16.3  เรื่อง  ให้ลงช่ือเรื่องที่ออกค าสั่ง 

                    16.4  ข้อความ  ให้อ้างเหตุที่ออกค าสั่ง และอ้างถึงอ านาจที่ใหอ้อกค าสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วย

แล้วจึงลงข้อความที่สั่ง และวันใช้บังคับ 

                    16.5  สั่ง ณ วันที่  ให้ลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช

ที่ออกค าสั่ง 

                    16.6  ลงช่ือ  ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกค าสั่ง และพิมพ์ช่ือเต็มของเจา้ของลายมือชื่อ ไว้ใต้

ลายมอืชื่อ 

                    16.1  ต าแหน่ง  ใหล้งต าแหน่งของผูอ้อกค าสั่ง 

 5.2.1.2 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253๙ บัญญัติว่า 

 มาตรา 36 ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือนและปีที่ท า

ค าสั่ง ชื่อและต าแหน่งของ เจ้าหนา้ที่ผู้ท าค าสั่ง พร้อมทั้งมีลายมือช่ือของเจา้หนา้ที่ผูท้ าค าสั่งนัน้ 

 มาตรา 37 ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสือและการยืนยันค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ

ต้องจัดให้มเีหตุผล ไว้ดว้ย และเหตุผลนั้นอย่างนอ้ยต้องประกอบด้วย 

 (1)  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ     

 (2)  ข้อกฎหมายที่อา้งองิ  

 (3)  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใชดุ้ลพินิจ 

 นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก าหนดให้ค าสั่งทางปกครอง กรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในค าสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้าย

ค าสั่งนั้นก็ได้  

 บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังตอ่ไปนี้  

 (1)  เป็นกรณีที่มีผลตรงตามค าขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น  

 (2)  เหตุผลนั้นเป็นที่รูก้ันอยู่แล้วโดยไม่จ าต้องระบุอีก  
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 (3)  เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา 32  

 (4)  เป็นการออกค าสั่งทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วน แต่ต้องให้เหตุผล

เป็นลายลักษณ์อักษรใน เวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งนัน้รอ้งขอ 

  มาตรา 39 การออกค าสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ได้เท่าที่จ าเป็น

เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแตก่ฎหมายจะก าหนดขอ้จ ากัดดุลพินิจเป็นอย่างอื่น 

 การก าหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการก าหนดเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปนี ้

ตามความ เหมาะสมแก่กรณีด้วย  

 (1)  การก าหนดใหส้ิทธิหรอืภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรอืสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  

 (2)  การก าหนดใหก้ารเริ่มมีผลหรอืสิน้ผลของสิทธิหรอืภาระหน้าที่ต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์

ในอนาคตที่ไมแ่นน่อน 

 (3)  ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกค าสั่งทางปกครอง  

 (4)  การก าหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ตอ้งกระท าหรอืงดเว้นกระท าหรอืต้องมีภาระหน้าที่ 

หรอืยอมรับภาระหน้าที ่หรอืความรับผดิชอบบางประการ หรอืการก าหนดข้อความในการจัดใหม้ี เปลี่ยนแปลง 

หรอืเพิ่มข้อก าหนดดังกล่าว  

 มาตรา 40 ค าสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์

หรอืโต้แย้ง การยื่นค าอุทธรณ์หรอืค าโต้แย้ง และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรอืการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย 

 ในกรณีที่มกีารฝ่าฝนืบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการ

โต้แย้งเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลา

ดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแตว่ันที่ได้รับค าสั่งทางปกครอง 

 มาตรา 44 ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตร ี

และไม่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่ง

ทางปกครองนัน้โดยยื่นตอ่เจ้าหนา้ที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแตว่ันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่ง

ดังกล่าว 

 ค าอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง

ประกอบด้วย 

 การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้

ทุเลาการบังคับตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง 

 มาตรา 45 วรรคสาม “เจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้

เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

 5.2.1.3 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

 มาตรา 62  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งไม่อนุญาตตามค าขอของบุคคลใดตามความ

ในพระราชบัญญัตินี้ หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามความในมาตรา 59 บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของ
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พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีได้ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี

ให้ถือเป็นที่สุด 

 5.2.1.4 กฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ (27) การ

อุทธรณ์ (ก) เรื่องเกี่ยวกับการอนุญาต ครั้งละ 100 บาท 

 5.2.2 สิทธิการอุทธรณ์ ในค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ 

             การอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคหน่ึง บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใด

ไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ 

ใหคู้่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่

วันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว”  ซึ่งในเรื่องนี้ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 62 

บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่พนักงานเจา้หน้าที่สั่งไม่อนุญาตตามค าขอของบุคคลใดตามความในพระราชบัญญัติ

นี ้หรอืสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามความในมาตรา 59 บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่

ต่อรัฐมนตรีได้ภายในก าหนดสามสิบวันนับแตว่ันทราบค าสั่ง ค าวนิจิฉัยของรัฐมนตรีให้ถอืเป็นที่สุด”  

 จากบทบัญญัติของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวในวรรคก่อน สิทธิการอุทธรณ์ต้องใช้กฎหมาย

ป่าไม้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพราะค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ส่วนภูมิภาค

หรอือธิบดีกรมป่าไม้ในท้องที่กรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี มิได้เป็นค าสั่งซึ่งออกโดยรัฐมนตรีและมีบทบัญญัติ

สิทธิการอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะว่าให้ “อุทธรณ์ค าสั่งฯ ต่อรัฐมนตรีได้ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ทราบค าสั่ง ค าวนิิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด” ดังนั้น ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอในวรรคท้าย ต้อง

ระบุข้อความการอทุธรณ์ค าสั่งใหผู้ย้ื่นค าขอทราบ ดังนี้ 

 “อนึ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท่านมีสิทธิ

อุทธรณ์ค าสั่งฉบับนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอย

พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในก าหนดสามสิบ

วันนับแต่วันทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด โดยต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการ

อุทธรณ์  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

ว่าด้วยอัตราคา่ธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท” 

  5.2.3 สรุป รูปแบบสาระส าคัญในค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ 

 เมื่อประมวลรายละเอียดซึ่งก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ.252๖ ข้อ 16, บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253๙, 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) แล้ว  จะได้

รูปแบบของ “ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ” ปรากฏรายละเอยีดในหนา้ 89 

 



ห น้ า  | 83 

 ตัวอย่าง รูปแบบของ “ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ”  หน้า 89 

 ตัวอย่าง ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 90-91 

 ตัวอย่าง ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ ท้องที่กรุงเทพมหานคร       หน้า 92-93 

       ๖) วิธีการแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ และผลของค าสั่ง 

 ๖.1) การแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอให้ผู้ยื่นค าขอทราบ พระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 ไม่ได้บัญญัติไว้ จึงต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 ซึ่งบัญญัติวา่ 

 มาตรา 69 การแจ้งค าสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่ต้อง

แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระท าด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระท าเป็นหนังสือก็ให้แจ้ง

เป็นหนังสือ 

 การแจง้เป็นหนังสือใหส้่งหนังสือแจง้ต่อผูน้ั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิล าเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่า

ได้รับแจง้ตัง้แต่ในขณะที่ไปถึง  

 ในการด าเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหนา้ที่ไว้แลว้ การแจง้ไปยังที่อยู่ดังกล่าว

ให้ถือว่าเป็นการแจง้ไปยังภูมิล าเนาของผูน้ั้นแล้ว 

 มาตรา 70 การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลน าไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะน าไป

ส่งไม่พบผูร้ับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนติิภาวะที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่

ผูน้ั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรอืปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นัน้ต่อหน้าเจ้าพนักงาน

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ใหถ้ือว่าได้รับแจง้แล้ว 

 มาตรา 71 การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวัน

นับแต่วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยัง

ต่างประเทศ เว้นแตจ่ะมีการพิสูจนไ์ด้วา่ไม่มกีารได้รับหรือได้รับก่อนหรอืหลังจากวันนั้น 

 จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น การแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอให้แจ้งเป็นหนังสือ ดังนั้น 

เจ้าหน้าที่ต้องจัดท าค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอและหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอให้ผู้ยื่นค าขอ

ทราบ โดยเสนอให้ผู้อนุญาตพิจารณาลงนามในคราวเดียวกัน เมื่อผู้อนุญาตลงนามแล้ว  วิธีการที่ง่าย

และสะดวกที่สุดซึ่งจะให้ผู้ยื่นค าขอรับทราบค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ คือ ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือ

แจ้งพร้อมกับค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ ไปยังภูมิล าเนาของผู้ยื่นค าขอตามที่ระบุไว้

ในค าขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้ยื่นค าขอได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วัน

สง่หนังสอื 

 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งค าสั ่งไม่อนุญาตตามค าขอ ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค                   

หน้า ๙4-๙5 

 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ ท้องที่กรุงเทพมหานคร หน้า ๙6-๙7 
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 ๖.2) ผลของค าสั่งไม่อนุญาตตามค า 

 พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติวา่ 

 มาตรา 42 ค าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแตข่ณะที่ผูน้ั้นได้รับแจง้เป็นต้นไป 

 ค าสัง่ทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มกีารเพิกถอนหรอืสิน้ผลลงโดยเงื่อนเวลาหรอื

โดยเหตุอื่น 

 ดังนั้น เมื่อผู้ยื่นค าขอรับทราบค าสั่งไม่อนุญาตตามค าแล้ว ค าขอดังกล่าวเป็นอันพับไป 

ไม่สามารถน ามาพิจารณาด าเนินการอีก อย่างไรก็ตามค าสั่งทางปกครองมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งสิทธิ หน้าที่หรือสถานะภาพทางกฎหมายทันทีที่มีผลบังคับ ให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าค าสั่งทางปกครอง

นั้น ชอบด้วยกฎหมาย เอกชนที่เห็นว่าเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีหน้าที่ต้องโต้แย้งต่อฝ่ายปกครอง 

(การอุทธรณ์ค าสั่ง) 

สรุป ตัวอย่าง แบบค าสั่งและแบบหนังสือ ในบทที่ 3 

 1. ตัวอย่าง หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณ ีกรณจีะออกค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ ท้องที่

จังหวัดในส่วนภูมิภาค  หน้า 85-86 

 2. ตัวอย่าง หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณ ีกรณจีะออกค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ ท้องที่

กรุงเทพมหานคร  หน้า 87-88 

 3. ตัวอย่าง รูปแบบของ “ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ”   หน้า 89 

 4. ตัวอย่าง ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค  หน้า 90-91 

 5. ตัวอย่าง ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ ท้องที่กรุงเทพมหานคร        หน้า 92-93 

 6. ตัวอย่าง หนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค 

                    หน้า ๙4-๙5 

 7. ตัวอย่าง หนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ ท้องที่กรุงเทพมหานคร  

 หน้า ๙6-๙7 
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ตัวอย่างหนังสือแจ้งสทิธิคู่กรณ ีกรณีจะออกค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ 

(ท้องท่ีจังหวัดในส่วนภูมิภาค) 

 

 
 

 

 

ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ... (เลขหนังสือ)..                            ศาลากลางจังหวัด .................................... 

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

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

เรื่อง  ขอใหโ้ต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม    

เรียน  ................ (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ *1) ................ 

 ด้วยจังหวัด ...................................... ได้รับหนังสืออ าเภอ .................. ที่ ..(ตัวย่อจังหวัด)/ 

... (เลขหนังสอื).. ส่งเรื่องราวค าขอของ .............. (ชือ่ผู้ยื่นค าขอ *1) ................ ขออนุญาต ...…………….. 

..................... (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) ................ .......... ตั้ง ณ ............................... (ระบุที่ตั้ง เลขที่ 

ถนน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด) .......................................  ไปให้จังหวัด ................. พิจารณา 

 จังหวัด ............................................. ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ..................... 

.......................... (ระบุข้อเท็จจริงในการยื่นเรื่องราวค าขอซึ่งขัดกับหลักเกณฑ์การอนุญาต) ................. 

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

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

 ด้วยเหตุดังกล่าวในวรรคก่อน เรื่องราวค าขอของ .............. (ชื่อผู้ยื่นค าขอ  *1) ................. 

จึงไม่อาจอนุญาตได้ ประกอบกับการจะมีค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอนั้น เป็นค าสั่งทางปกครอง ตาม

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งก่อนมีค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ พนักงาน

เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตาม

ความจ าเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) และพนักงานเจ้าหน้าผู้ออกค าสั่งที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบ

ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน (มาตรา 30) 

 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตราดังกล่าวข้างตน้  จังหวัด ............................ จึงขอแจ้งสิทธิให้ท่านทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้ง 

แสดงพยานหลักฐานเพื่อให้ทางราชการพิจารณาเรื่องราวของท่านได้  โดยขอให้ท่านท าเป็นหนังสือแจ้ง

ภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วัน) ........ วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี ้หากล่วงเลยระยะเวลา 
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ดังกล่าวทางราชการถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539  มาตราดังกล่าวข้างตน้  

 จงึเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนนิการ 

                                                 ขอแสดงความนับถือ                

                                                        ลงนาม ……………………………….......... 

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

                                                             ผูว้่าราชการจังหวัด ....... 

 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด .... 

โทร. .............. 

โทรสาร ............ 

 

หมายเหตุ ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1 

 1. บุคคลธรรมดา ใหร้ะบุ ชื่อ สกุล 

 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ชื่อ สกุล ของหุ้นส่วน

ผูจ้ัดการ) ... หุน้ส่วนผู้จัดการ 

 ๓. นิติบุคคล บริษัทจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ บริษัท โดย .. (ชื่อ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...

กรรมการผู้จัดการ 

 4. ผู้รับมอบอ านาจ ให้ระบุ .... (ชื่อ สกุล) ........ ผู้รับมอบอ านาจจาก ............ (ชื่อผู้ยื่นค า

ขอด าเนินกิจการ ระบุชื่อเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ

อ านาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 

 

 

 

(ใหจ้ัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นค าขอทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้ยื่นค าขอ

ได้รับแจง้เมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสอื) 
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ตัวอย่างหนังสือแจ้งสทิธิคู่กรณ ีกรณีจะออกค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ 

(ท้องท่ีกรุงเทพมหานคร) 

 

 
 

 

 

ที่  ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  

 61 ถนนพหลโยธนิ เขตจตจุักร 

 กรุงเทพฯ 10900 

                                                                             2558 

เรื่อง  ขอใหโ้ต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม    

เรียน  ................ (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ *1) ................ 

 ตามที่ .................. (ชื่อผู้ยื่นค าขอ *1) .................. ได้ยื่นเรื่องราวค าขอ ............................ 

(ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .................................... ตั้ง ณ ........................................ (ระบุที่ตั้ง เลขที่ ถนน 

แขวง เขต ) ........................... กรุงเทพมหานคร ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สว่นอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ ตามทะเบียนรับค าขอ ที่ ..................... ลงวันที่ ......... เดือน .............. 

พ.ศ. .......   นั้น 

 กรมป่าไม้ ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ............................................................... 

.......................... (ระบขุ้อเทจ็จริงในการยื่นเรื่องราวค าขอซึ่งขัดกบัหลักเกณฑ์การอนุญาต) ................. 

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

 ด้วยเหตุดังกล่าวในวรรคก่อน เรื่องราวค าขอของ .............. (ชื่อผู้ยื่นค าขอ  *1) ................. 

จึงไม่อาจอนุญาตได้ ประกอบกับการจะมีค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอนั้น เป็นค าสั่งทางปกครอง ตาม

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งก่อนมีค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ พนักงาน

เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตาม

ความจ าเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) และพนักงานเจ้าหน้าผู้ออกค าสั่งที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบ

ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน (มาตรา 30) 

 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตราดังกล่าวข้างตน้  จังหวัด ............................ จึงขอแจ้งสิทธิให้ท่านทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้ง 

แสดงพยานหลักฐานเพือ่ให้ทางราชการพิจารณาเรื่องราวของท่านได้  โดยขอให้ท่านท าเป็นหนังสือแจ้ง
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ภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วัน) ........ วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ หากล่วงเลยระยะเวลา

ดังกล่าวทางราชการถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539  มาตราดังกล่าวข้างตน้  

 จงึเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนนิการ 

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                      ลงนาม ………………………………. 

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

                                                                  อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

ส านักการอนุญาต 

โทร. 0 2579 4852 

โทรสาร 0 2579 6533 

http://www.forest.go.th 

 

 

หมายเหตุ ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1 

 1. บุคคลธรรมดา ใหร้ะบุ ชื่อ สกุล 

 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ชื่อ สกุล ของหุ้นส่วน

ผูจ้ัดการ) ... หุน้ส่วนผู้จัดการ 

 ๓. นิติบุคคล บริษัทจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ บริษัท โดย .. (ชื่อ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...

กรรมการผู้จัดการ 

 4. ผู้รับมอบอ านาจ ให้ระบุ .... (ชื่อ สกุล) ........ ผู้รับมอบอ านาจจาก ............ (ชื่อผู้ยื่นค า

ขอด าเนินกิจการ ระบุชื่อเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ

อ านาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 

 

(ใหจ้ัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นค าขอทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้ยื่นค าขอ

ได้รับแจง้เมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสอื) 

 

 

http://www.forest.go.th/
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รูปแบบของค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ 

 

 

 

(ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ข้อ 16) *1 

ค าสัง่ ..........  (ชื่อส่วนราชการหรือต าแหน่งของผู้มีอ านาจที่ออกค าสั่ง) *1 

ที่ ..........(เลขทีท่ี่ออกค าสั่ง)  / ...... (เลขปพีทุธศักราชที่ออกค าสั่ง) *1 

เรื่อง  ไม่อนุญาตให้ .... (ระบชุื่อผู้ยื่นค าขอ) ....   ....(ระบุกจิการที่ย่ืนค าขอ) .... *1  

--------- 

  

(ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ข้อ 16)  ข้อความ  เหตทุี่ออกค าสัง่  อ านาจทีใ่ห้ออกค าสัง่(ถา้ม)ี  

                                                                  ข้อความที่สั่ง  วันใชบ้ังคับ*1 

 

ม.37 (จดัให้มเีหตุผล ...) *2    (1) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 

                                          (2) ข้อกฎหมายที่อ้างองิ 

                                          (3) ข้อพิจารณาและข้อสนบัสนุนในการใชดุ้ลพินิจ 

 

ม.39 (ก าหนดเงื่อนไขเทา่ที่จ าเปน็)    (1) การก าหนดใหส้ทิธิสิน้ผล ณ เวลาใดเวลาหนึง่*2 

 

ม.40 (ค าสัง่ที่อาจอุทธรณ์ได้)  ให้ระบุกรณทีี่อาจอุทธรณ์ การยื่นค าอุทธรณ์ ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ*์2 

                                    (พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ มาตรา 62 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งไม่อนุญาตตามค าขอของ

บุคคลใดตามความในมาตรา 59 บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อรัฐมนตรีได้ภายใน

ก าหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด) *3 

 

ม.36 (วนัเดือนปทีี่ท าค าสัง่)                                  สั่ง ณ วันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... *2 

 

(ลายมือชื่อของเจ้าหนา้ที่ผู้ท าค าสัง่) *2                 

(ชื่อและต าแหนง่ของเจา้หน้าที่ผู้ท าค าสัง่) *2                          (  ............................................  ) *2 

                                                                       ต าแหน่ง ...................................................... *2 

 

(ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ข้อ 16) *1 

 สั่ง ณ วนัที ่ ใหล้งตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตวัเลขของปีพทุธศักราชที่ออกค าสัง่*1 

                  ลงชื่อ  ใหล้งลายมือชื่อผู้ออกค าสั่ง และพิมพช์ื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ ไว้ใตล้ายมือชื่อ*1 

                  ต าแหน่ง  ใหล้งต าแหน่งของผู้ออกค าสั่ง*1 
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ตัวอย่าง ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ 

(ท้องท่ีจังหวัดในส่วนภูมิภาค) 

 

 

 

  ค าสั่งจังหวัด ...................   

ที่ ..........  / พ.ศ. ......  

เรื่อง  ไม่อนุญาตให้ .... (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) ....   ....(ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) ....  

--------- 

 ด้วยจังหวัด ...................................... ได้รับหนังสืออ าเภอ .................. ที่ ..(ตัวย่อจังหวัด)/ 

... (เลขหนังสอื).. ส่งเรื่องราวค าขอของ .............. (ชือ่ผู้ยื่นค าขอ *1) ................ ขออนุญาต ...…………….. 

......................... (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .......................... ตั้ง ณ ............................... (ระบุที่ตั้ง เลขที่ 

ถนน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด) ..............................  ไปให้จังหวัดพิจารณา และจากการตรวจสอบ

พิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ......................................................... (ระบขุ้อเทจ็จริงในการยื่นเรื่องราวค าขอ

ซึ่งขัดกับหลักเกณฑ์การอนุญาต) ......................................................................................................... 

เรื่องราวค าขอไม่อาจพิจารณาอนุญาตได้ จังหวัดจึงได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539  มาตรา 27 และมาตรา 30 โดยได้มีหนังสือ ลงวันที่ ....................................... 

แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ................... (ชื่อผู้ยื่นค าขอ *1) .................. 

ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม  

 ต่อมา ...... (ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1) ...... ได้มหีนังสือลงวันที่ ....................... ส่งเอกสารและชี้แจง

เพิ่มเติมไปให้จังหวัดทราบเพื่อพิจารณาแล้ว แต่ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้*2 

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาต มิก่อให้เกิดผลเสียหายกับทางราชการ และ

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บัญญัติวา่ ......................................................................... 

.............................................................. (มาตรา *3) ........................................................................... 

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ... (48 หรือ 5๓ ตร ี

แล้วแต่กรณี*4) ... จงึไม่อนุญาตให้ .... (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) ....   ....(ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .... นับแต่วัน

รับทราบค าสั่งเป็นต้นไป อนึ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งฉบับนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในก าหนด

สามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด โดยต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
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การอุทธรณ์  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราคา่ธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท 
 

                                                                สั่ง ณ วันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... 
 

                 

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

                                                                               ผูว้่าราชการจังหวัด 

หมายเหตุ ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1 

 1. บุคคลธรรมดา ใหร้ะบุ ชื่อ สกุล 

 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ชื่อ สกุล ของหุ้นส่วน

ผูจ้ัดการ) ... หุน้ส่วนผู้จัดการ 

 ๓. นิติบุคคล บริษัทจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ บริษัท โดย .. (ชื่อ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...

กรรมการผู้จัดการ 

 4. ผู้รับมอบอ านาจ ให้ระบุ .... (ชื่อ สกุล) ........ ผู้รับมอบอ านาจจาก ............ (ชื่อผู้ยื่นค า

ขอด าเนินกิจการ ระบุชื่อเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ

อ านาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 

 ได้ม ีฯลฯ ได้*2   กรณีผูย้ื่นค าขอไม่ได้มีหนังสอืชีแ้จงหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้ใชข้้อความ

ว่า และ ............... (ชื่อผู้ยื่นค าขอ) ............... ไม่ได้มีหนังสอืชีแ้จงหรอืส่งเอกสารเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

 มาตรา *3        

 กรณีขออนุญาตท าการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงาน โรงค้าไม้แปรรูป มีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง 

ให้ระบุ “มาตรา 48 ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรง

ค้าไม้แปรรูป มีไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก 

ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดด า ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขา

ควาย แปรรูป ไม่ว่าจ านวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจ านวนเกิน 0.20 

ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” 

 กรณีขออนุญาต ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้ระบุ “มาตรา ๕๓ ตร ี

ภายในเขตควบคุม ห้ามมิให้ผู้ใดค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่ง

อื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้ามที่มีชนิดไม้ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 

๕๓ ทวิ เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” 

 48 หรอื 5๓ ตร ีแลว้แตก่รณี*4  ให้ระบุมาตราใดตามกิจการที่ขออนุญาต เชน่เดียวกับ *3        
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ตัวอย่าง ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ 

(ท้องท่ีกรุงเทพมหานคร) 

 

 

 

ค าสั่งกรมป่าไม้   

ที่ ..........  / พ.ศ. ......  

เรื่อง  ไม่อนุญาตให้ .... (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) ....   ....(ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) ....  

--------- 

 ตามที่ .................. (ชื่อผู้ยื่นค าขอ *1) .................. ได้ยื่นเรื่องราวค าขอ ............................ 

(ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .................................... ตั้ง ณ ........................................ (ระบุที่ตั้ง เลขที่ ถนน 

แขวง เขต ) ........................... กรุงเทพมหานคร ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ ตามทะเบียนรับค าขอ ที่ ..................... ลงวันที่ ......... เดือน .............. 

พ.ศ. .......   นั้น 

 กรมป่าไม้ ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ............................................................... 

.......................... (ระบขุ้อเทจ็จริงในการยื่นเรื่องราวค าขอซึ่งขัดกบัหลักเกณฑ์การอนุญาต) ................. 

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

เรื่องราวค าขอไม่อาจพิจารณาอนุญาตได้ กรมป่าไม้จึงได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาตรา 27 และมาตรา 30 โดยได้มีหนังสือ ลงวันที่ ................................. 

แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ................... (ชื่อผู้ยื่นค าขอ *1) .................. 

ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม  

 ต่อมา ...... (ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1) ...... ได้มหีนังสือลงวันที่ ....................... ส่งเอกสารและชี้แจง

เพิ่มเติมไปให้จังหวัดทราบเพื่อพิจารณาแล้ว แต่ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้*2  

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาต มิก่อให้เกิดผลเสียหายกับทางราชการ และ

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บัญญัติวา่ ......................................................................... 

.............................................................. (มาตรา *3) ........................................................................... 

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา .. (48 หรือ 5๓ ตรี 

แล้วแต่กรณี*4) จึงไม่อนุญาตให ้...... (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) .......   ....(ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .... นับแต่วัน

รับทราบค าสั่งเป็นต้นไป อนึ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งฉบับนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในก าหนด
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สามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด โดยต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม

การอุทธรณ์  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 ว่าด้วยอัตราคา่ธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท 
 

                                                                สั่ง ณ วันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... 
 

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

                                                                                  อธิบดีกรมป่าไม้ 

หมายเหตุ ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1 

 1. บุคคลธรรมดา ใหร้ะบุ ชื่อ สกุล 

 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ชื่อ สกุล ของหุ้นส่วน

ผูจ้ัดการ) ... หุน้ส่วนผู้จัดการ 

 ๓. นิติบุคคล บริษัทจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ บริษัท โดย .. (ชื่อ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...

กรรมการผู้จัดการ 

 4. ผู้รับมอบอ านาจ ให้ระบุ .... (ชื่อ สกุล) ........ ผู้รับมอบอ านาจจาก ............ (ชื่อผู้ยื่นค า

ขอด าเนินกิจการ ระบุชื่อเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ

อ านาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 

 ได้ม ีฯลฯ ได้*2   กรณีผูย้ื่นค าขอไม่ได้มีหนังสอืชีแ้จงหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม ใหใ้ช้ข้อความ

ว่า และ ............... (ชื่อผู้ยื่นค าขอ) ............... ไม่ได้มีหนังสอืชีแ้จงหรอืส่งเอกสารเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 

 มาตรา *3        

 กรณีขออนุญาตท าการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงาน โรงค้าไม้แปรรูป มีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง 

ให้ระบุ “มาตรา 48 ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรง

ค้าไม้แปรรูป มีไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก 

ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดด า ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขา

ควาย แปรรูป ไม่ว่าจ านวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจ านวนเกิน 0.20 

ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” 

 กรณีขออนุญาต ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้ระบุ “มาตรา ๕๓ ตร ี

ภายในเขตควบคุม ห้ามมิให้ผู้ใดค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่ง

อื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้ามที่มีชนิดไม้ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 

๕๓ ทวิ เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” 

 48 หรอื 5๓ ตร ีแล้วแต่กรณี*4  ให้ระบุมาตราใดตามกิจการที่ขออนุญาต เชน่เดียวกับ *3 
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                         ตัวอย่าง หนังสอืแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ  

(ท้องท่ีจังหวัดในส่วนภูมิภาค) 

 

 

ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ... (เลขหนังสือ)..                            ศาลากลางจังหวัด .................................... 

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

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

เรื่อง  แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให ้.... (ระบุชื่อผูย้ื่นค าขอ) ....   ....(ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .... 

เรียน  .................. (ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1) .................. 

อ้างถึง  หนังสอืจังหวัด ................. ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ... (เลขหนังสอื).. ลงวันที่ ............................... 

สิ่งที่สง่มาด้วย  ส าเนาค าสั่งจังหวัด ........................ ที่ ..........  / พ.ศ. ...... เรื่อง  ไม่อนุญาตให้ .......... 

                    .... (ระบุชื่อผูย้ื่นค าขอ) ....     ... (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .... 

 ตามหนังสอืที่อ้างถึง  จังหวัด ........ ได้แจ้งสทิธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทาง

ปกครองให้ ....... (ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1) ....... ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม โดย

ขอให้ท่านท าเป็นหนังสอืแจ้งภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วัน) ........ วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือฉบับ

ดังกล่าวข้างตน้  กรณีเรื่องราวค าขอ ........................ (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) ............................... ขัด

กับหลักเกณฑ์การอนุญาต จังหวัดจึงไม่อาจพิจารณาอนุญาตได้ และ ........ (ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1) ......... 

ได้มหีนังสือลงวันที่ .............................. สง่เอกสารและชีแ้จงเพิ่มเติมแล้ว แต่ปรากฏว่า ขอ้โต้แย้งและ

พยานหลกัฐานไม่อาจรับฟังได้*2   นั้น 

 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ... (48 หรือ 

5๓ ตรี แล้วแต่กรณี*๓) ... จึงไม่อนุญาตให้ .... (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) ....   ....(ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .... 

นับแต่วันรับทราบค าสั่งเป็นต้นไป ตามค าสั่งจังหวัด ....................... ที่ ..........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  

เดือน ............. พ.ศ. 25..... รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 อนึ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท่านมีสิทธิ

อุทธรณ์ค าสั่งฉบับนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอย

พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในก าหนดสามสิบวันนับ

แต่วันทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด โดยต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์  

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่า

ด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท รายละเอียดปรากฏตามค าสั่งที่ส่ง

มาด้วยแล้ว 
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 จังหวัด ......................... ขอแจง้ให้ทราบว่า พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 มาตรา 42 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ค าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้

นั้นได้รับแจง้เป็นต้นไป” และวรรคสอง บัญญัติวา่ “ค าสั่งทางปกครองย่อมมผีลตราบเท่าที่ยังไม่มกีาร

เพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรอืโดยเหตุอื่น” 

 จงึเรียนมาเพื่อรับทราบค าสั่งและด าเนนิการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

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

                                                                  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด .... 

โทร. .............. 

โทรสาร ............ 

หมายเหตุ # ชื่อผู้ยื่นค าขอ *1 

 1. บุคคลธรรมดา ใหร้ะบุ ชื่อ สกุล 

 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ชื่อ สกุล ของหุ้นส่วน

ผูจ้ัดการ) ... หุน้ส่วนผู้จัดการ 

 ๓. นิติบุคคล บริษัทจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ บริษัท โดย .. (ชื่อ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...

กรรมการผู้จัดการ 

 4. ผู้รับมอบอ านาจ ให้ระบุ .... (ชื่อ สกุล) ........ ผู้รับมอบอ านาจจาก ............ (ชื่อผู้ยื่นค า

ขอด าเนินกิจการ ระบุชื่อเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ

อ านาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 

 # ได้มหีนังสือ ฯลฯ รับฟังได้*2         

 กรณีผูย้ื่นค าขอมีหนังสอืโต้แย้งภายในระยะก าหนดเวลา ให้ใชข้้อความนี้ 

 กรณีผูย้ื่นค าขอไม่ได้มหีนังสือโต้แย้ง ให้ใช้ข้อความว่า “ไม่ได้มีหนังสือส่งเอกสารและชี้แจง

เพิ่มเติมเพื่อโต้แย้งตามข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาที่ก าหนดแตอ่ย่างใด” 

 # 48 หรอื 5๓ ตร ีแล้วแตก่รณี*๓  ให้ระบุมาตราใดตามกิจการที่ขออนุญาต 
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                         ตัวอย่าง หนังสอืแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ  

 (ท้องท่ีกรุงเทพมหานคร) 
 

 

ที่  ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  

 61 ถนนพหลโยธนิ เขตจตจุักร 

 กรุงเทพฯ 10900 

                                                                             2558 

เรื่อง  แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให ้.... (ระบุชื่อผูย้ื่นค าขอ) ....   ....(ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .... 

เรียน  .................. (ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1) .................. 

อ้างถึง  หนังสอืกรมป่าไม้ ที่ ทส 1024/............ ลงวันที่ ............................... 

สิ่งที่สง่มาด้วย  ส าเนาค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ ........  / พ.ศ. ...... เรื่อง  ไม่อนุญาตให้ .... (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) 

                    .......     ... (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .... 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง  กรมป่าไม้ได้แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง

ให้ ....... (ชื่อผู้ยื่นค าขอ *1) ....... ทราบข้อเท็จจริง และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม โดยขอให้

ท่านท าเป็นหนังสือแจ้งภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 15 วัน) ... วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว

ข้างตน้  กรณีเรื่องราวค าขอ ..................... (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .......................... ขัดกับหลักเกณฑ์

การอนุญาต กรมป่าไม้จงึไม่อาจพิจารณาอนุญาตได้ และ ................... (ชื่อผู้ยื่นค าขอ *1) .................... 

ได้มหีนังสือลงวันที่ .............................. สง่เอกสารและชีแ้จงเพิ่มเติมแล้ว แต่ปรากฏว่า ขอ้โต้แย้งและ

พยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้*2   นั้น 

 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา ... (48 หรือ 

5๓ ตรี แล้วแต่กรณี*๓) ... จึงไม่อนุญาตให้ .... (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) ....   ....(ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .... 

นับแต่วันรับทราบค าสั่งเป็นต้นไป ตามค าสั่งกรมป่าไม้ ....................... ที่ ..........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ 

.......  เดอืน ............. พ.ศ. 25..... รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 อนึ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ท่านมีสิทธิ

อุทธรณ์ค าสั่งฉบับนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอย

พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในก าหนดสามสิบวันนับ

แต่วันทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด โดยต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์  

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่า
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ด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท รายละเอียดปรากฏตามค าสั่งที่ส่ง

มาด้วยแล้ว 

 กรมป่าไม้ ขอแจ้งให้ทราบว่า พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตรา 42 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ค าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้ง

เป็นต้นไป” และวรรคสอง บัญญัติว่า “ค าสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือ

สิน้ผลลงโดยเงื่อนเวลาหรอืโดยเหตุอื่น” 

 จงึเรียนมาเพื่อรับทราบค าสั่งและด าเนนิการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                     ลงนาม ……………………………….. 

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

                                                                   อธิบดีกรมป่าไม้ 

ส านักการอนุญาต 

โทร. 0 2561 4292-3 ตอ่ 5202 

โทรสาร 0 2579 6533 

http://www.forest.go.th 

 

หมายเหตุ # ชื่อผู้ยื่นค าขอ *1 

 1. บุคคลธรรมดา ใหร้ะบุ ชื่อ สกุล 

 2. นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ ห้างหุ้นส่วน โดย ... (ชื่อ สกุล ของหุ้นส่วน

ผูจ้ัดการ) ... หุน้ส่วนผู้จัดการ 

 ๓. นิติบุคคล บริษัทจ ากัด ให้ระบุ ชื่อ บริษัท โดย .. (ชื่อ สกุล ของกรรมการผู้จัดการ) ...

กรรมการผู้จัดการ 

 4. ผู้รับมอบอ านาจ ให้ระบุ .... (ชื่อ สกุล) ........ ผู้รับมอบอ านาจจาก ............ (ชื่อผู้ยื่นค า

ขอด าเนินกิจการ ระบุชื่อเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี)................ ตามหนังสือมอบ

อ านาจลงวันที่ ............เดือน ................. พ.ศ. ...... 

 # ได้มหีนังสือ ฯลฯ รับฟังได้*2         

 กรณีผูย้ื่นค าขอมีหนังสอืโต้แย้งภายในระยะก าหนดเวลา ให้ใชข้้อความนี้ 

 กรณีผูย้ื่นค าขอไม่ได้มีหนังสือโต้แย้ง ให้ใช้ข้อความว่า “ไม่ได้มีหนังสือส่งเอกสารและชี้แจง

เพิ่มเติมเพื่อโต้แย้งตามข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาที่ก าหนดแตอ่ย่างใด” 

 # 48 หรอื 5๓ ตร ีแล้วแตก่รณี*๓  ให้ระบุมาตราใดตามกิจการที่ขออนุญาต 

http://www.forest.go.th/
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บทที่  4 

ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ ทุกท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร 

 ค าขอเกี่ยวกับกิจการโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 

(พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้

แปรรูป ก าหนดให้ผู้อนุญาตเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ แต่ท้องที่การยื่นเรื่องราวค าขอในท้องที่จังหวัดส่วน

ภูมิภาค ก าหนดให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอที่ประสงค์จะขออนุญาตท า

การนั้น (เจ้าหน้าที่ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดซึ่งแต่งตั้งไปรับผิดชอบ

ด าเนินการ) ดังนัน้ จงึมขีั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ขั้นตอนการด าเนินการของอ าเภอ จังหวัดท้องท่ี 

 เมื่อมีผู้ยื่นค าขอ ขออนุญาตด าเนินการซึ่งเกี่ยวกับกิจการโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร

ทุกประเภท ณ อ าเภอท้องที ่พนักงานเจา้หน้าที่ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ซึ่งแต่งตั้งไปรับผดิชอบด าเนินการ ได้รับเรื่องราวค าขอที่อ าเภอท้องที่ ตรวจสอบค าขอ เอกสารหรือหลักฐาน

ประกอบการพิจารณาแล้วครบถ้วน ได้ออกท าการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตแล้วเห็นว่าสมควรอนุญาต

หรอืไม่สมควรอนุญาต และรายงานเสนอนายอ าเภอลงนามในหนังสือแจ้งจังหวัด ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดจะสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่อีกครั้งหนึ่งก็ได้ แล้วประมวลเรื่อพร้อมความเห็น

ว่าสมควรอนุญาตหรือไมส่มควรอนุญาต รายงานผูว้่าราชการจังหวัดลงนามในหนังสือส่งเรื่องราวค าขอ

พร้อมเอกสารและความเห็นจังหวัดว่าสมควรอนุญาตหรอืไม่สมควรอนุญาตให้กรมป่าไม้เป็นผูพ้ิจารณาสั่ง 

 2. การประมวลเรื่องรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ 

 เมื่อกรมป่าไม้ได้รับหนังสือของจังหวัด พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้  

ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบเรื่องราวค าขอ เอกสาร หลักฐานประกอบ 

ค าขอตามหนังสือจังหวัดว่า ครบถ้วนถูกต้อง อยู่ในหลักเกณฑก์ารอนุญาตหรอืไม่ อย่างไร 

 2.1) กรณีเรื่องราวค าขอมเีอกสาร หลักฐาน ประกอบค าขอถูกต้อง ครบถ้วน เรื่องราวไม่

ขัดกับระเบียบ หลักเกณฑ์การอนุญาต สมควรอนุญาตได้ตามที่ขอ ก็ด าเนินการตามกระบวนการพิจารณา 

ตามที่กล่าวมาในข้อ ข. 

 2.2) กรณีเรื่องราวค าขอมีเอกสาร หลักฐาน ประกอบค าขอไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เรื่องราว

ขัดกับระเบียบ หลักเกณฑก์ารอนุญาต ไม่สมควรอนุญาต ใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 

ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ ประมวลเรื่องรายงานอธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาสั่งการ “ไม่อนุญาตตามค าขอ” 

ข้อสั่งการดังกล่าวนี้ เป็น “ค าสั่งทางปกครอง” ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาด าเนินการตามขั้นตอน การ

เตรียมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ ต่อไป 

 3) การจัดท าหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี 

 เจ้าหนา้ที่สว่นอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ ต้องจัดท าหนังสือแจ้ง

สิทธิคู่กรณีใหผู้ย้ื่นค าขอทราบ โดยปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
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พ.ศ. 2539 กล่าวคือ แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึง สิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 

กรณีมคี าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ (มาตรา 27) เพื่อให้คู่กรณีทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้

โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนเพิ่มเติมได้ (มาตรา 29 มาตรา 30) โดยก าหนดเวลาให้ผู้ยื่นค าขอโต้แย้ง

และแสดงพยานหลักฐานของตนในเวลาอันสมควร หนังสือนี้เรียกว่า “หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี” โดย

ร่างหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีเสนอให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาและลงนามพร้อมหนังสือแจ้งให้จังหวัด

ท้องที่ทราบ 

 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณี กรณีจะออกค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ 

หน้า 102-103 

 4) วิธีการแจ้ง“หนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี”  

 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ไม่ได้บัญญัติเรื่องการส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณี

ให้ผู้ยื่นค าขอทราบไว้อย่างใด จึงต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตรา 69 มาตรา 70 และมาตรา 71 ดังรายละเอียดดังเรียนมาในข้อ ค. 2 กล่าวคือ เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้ลง

นามในหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นค าขอทราบ และมีหนังสือแจ้งให้จังหวัดท้องที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ส่ง

หนังสือแจง้ดังกล่าวข้างต้นใหผู้ย้ื่นค าขอทราบแล้ว ใหเ้จา้หน้าที่ของจังหวัดจัดท าหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับช้ันโดยมิชักช้าเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาลงนามในหนังสือจังหวัดแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ

ทราบพร้อมส่งหนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นค าขอทราบด้วย โดยจัดส่งหนังสือจังหวัดและ

หนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณีไปยังภูมิล าเนาของผู้ยื่นค าขอตามที่ระบุไว้ในใบค าขอทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้ยื่นค าขอทราบเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสือ ซึ่งเป็นวิธีการ

ที่ง่ายและสะดวกที่สุด 

 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งจังหวัดให้ส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

หน้า 104-105 

 ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดส่งหนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

หน้า 106-107 

 5) การตรวจสอบข้อเท็จจริง แสวงหา รับฟัง ขอเอกสารเพิ่มเติม 

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า “มาตรา 28 ในการ

พิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้อง

ผูกพันอยู่กับค าขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี” ดังนั้น ในการเตรียมการและการด าเนินการออก

ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ เจา้หน้าทีผู่จ้ัดท าค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอสามารถออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แสวงหา รับฟัง ขอเอกสารเพิ่มเติมได้ ตามที่เห็นสมควร แล้วน าผลมาประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อมูล

เดิมและข้อมูลจากการรับฟังค าโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามข้อ 6 ต่อไป 
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 6) การรับฟังและพิจารณาข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานของคู่กรณี 

 เมื่อได้มหีนังสือแจง้สิทธิคู่กรณีใหผู้ย้ื่นค าขอจัดท าค าโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม

เพื่อใหเ้จา้หน้าที่พิจารณา และกรมป่าไม้ได้รับหนังสือโต้แย้งสิทธิจากผู้ยื่นค าขอภายในระยะเวลาที่ก าหนด

แล้ว หรือกรมป่าไม้ได้รับหนังสือจังหวัดท้องที่พร้อมความเห็นส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิจากผู้ยื่นค าขอภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว หรอืผูย้ื่นค าขอไม่ใช้สทิธิโดยไม่สง่หนังสอืโต้แย้งสทิธิ หรอืส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิ

เกินระยะเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าหนา้ที่รวบรวมข้อมูล พยานเอกสารหรอืหลักฐาน หรอืข้อเท็จจริงจากการ

ออกไปตรวจสอบตามข้อ 4) เพิ่มเติม และความเห็นของจังหวัดท้องที่ แล้วพิจารณาเรื่องราวทั้งหมดว่า 

มีเหตุผล ความเป็นจริง รับฟังได้หรือไม่ อย่างไร สมควรออกค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอหรือไม่ ประมวล

เรื่องรายงานอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อสั่งการว่า “สมควรอนุญาต หรอืไม่สมควรอนุญาต” อย่างไร 

 6.1) กรณีเห็นว่า หนังสือโต้แย้งสิทธิมีเหตุผลรับฟังได้ อธิบดีกรมป่าไม้สั่งการว่า “สมควร

อนุญาต” ก็กลับไปด าเนนิการตามกระบวนการพิจารณา ตามที่กล่าวมาในบทที่ 3 ขอ้ ข. 

 6.2) กรณีเห็นว่า หนังสือโต้แย้งสิทธิไม่มีเหตุผล รับฟังไม่ได้ และอธิบดีกรมป่าไม้สั่งการ

ว่า “ไม่อนุญาตตามค าขอ” ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ ให้อธิบดีกรมป่าไม้

ลงนามพร้อมหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอให้จังหวัดท้องที่ทราบและแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ

ต่อไป 

 ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิของผู้ยื่นค าขอให้กรมป่าไม้ทราบ หน้า 

108-109 

 7) การจัดท าค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ 

 การด าเนินการเช่นเดียวกันกับความในบทที่ 3 ขอ้ ค. 5) คอื 

 7.1 “ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ” ต้องจัดท าเป็นหนังสอืค าสั่ง 

 7.2 รูปแบบ “ค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ” เช่นเดียวกันกับรายละเอียดใน หน้า 89 

                ตัวอย่าง ค าสั่งกรมป่าไม้ ไม่อนุญาตตามค าขอ ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 

110-111 

 ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้ แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอให้จังหวัดทราบ หน้า 

112-113 

       8) วิธีการแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ และผลของค าสั่ง 

 8.1) การแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 ไม่ได้บัญญัติไว้ จงึต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดัง

รายละเอียดกล่าวมาแล้ว ในบทที่ 3 ข้อ ค. 6) กล่าวคือ ให้แจ้งเป็นหนังสือ ดังนั้น เมื่อจังหวัดได้รับ

หนังสือกรมป่าไม้พร้อมค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดลงนามพร้อมส่งค าสั่งกรมป่าไม้ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ โดยการจัดส่งหนังสือของจังหวัดพร้อมค าสั่ง
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ไม่อนุญาตตามค าขอของกรมป่าไม้ไปยังภูมิล าเนาของผู้ยื่นค าขอตามที่ระบุไว้ในค าขอทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผูย้ื่นค าขอได้รับแจง้เมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสอื 

 ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอของกรมป่าไม้ ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค  หน้า 114-115 

 8.2) ผลของค าสั่งไม่อนุญาตตามค า 

 รายละเอียดกล่าวมาแล้ว ในบทที่ 3 ขอ้ ค. 6) กล่าวคือ เมื่อผู้ยื่นค าขอรับทราบหรอืถือว่า

ได้ทราบค าสั่งไม่อนุญาตตามค าแล้ว ค าขอดังกล่าวเป็นอันพับไป ไม่สามารถน ามาพิจารณาด าเนินการ

ได้อีก ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 42  

สรุป ตัวอย่าง แบบค าสั่งและแบบหนังสือ ในบทที่ 4 

 1. ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณี กรณีจะออกค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ 

หน้า 102-103 

 2. ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งจังหวัดให้ส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

หน้า 104-105 

 3. ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดส่งหนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

หน้า 106-107 

 4. ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิของผู้ยื่นค าขอให้กรมป่าไม้ทราบ 

หน้า 108-109 

                5. ตัวอย่าง ค าสั่งกรมป่าไม้ ไม่อนุญาตตามค าขอ ท้องที่จังหวัดในส่วนภูมิภาค หน้า 

110-111 

 6. ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้ แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอให้จังหวัดทราบ หน้า 

112-113 

 7. ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอของกรมป่าไม้ ให้ผู้ยื่น

ค าขอทราบ หน้า 114-115 

       ตัวอย่าง  เรื่องไมอ่นุญาตตามค าขอ หน้า 116-128 

ตัวอย่าง  แนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในประเด็นเนื้อหาของคดี 

  คดีพพิาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง 

(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘/๒๕๔๙)  หน้า 129 
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ตัวอย่าง หนังสอืกรมป่าไม้แจ้งสทิธิคู่กรณี กรณจีะออกค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ 

 

 

 

ที่  ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  

 61 ถนนพหลโยธนิ เขตจตจุักร 

 กรุงเทพฯ 10900 

                                                                             25.... 

เรื่อง  ขอใหโ้ต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม    

เรียน  .................. (ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1) .................. 

 ด้วยกรมป่าไม้ ได้รับหนังสือจังหวัด ที่ .................... ลงวันที่ ........................... ส่งเรื่องราว

ค าขอของ ................... (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) .................   ............................................... (ระบุกิจการที่

ยื่นค าขอ) ....................................... ตั้ง ณ ..................................... (ระบุที่ตัง้ เลขที่ ถนน หมูท่ี่ ต าบล 

อ าเภอ จังหวัด) ... .................... ซึ่งจังหวัด .................... พิจารณาแล้วมคีวามเห็นว่า .......................... 

ไปให้กรมป่าไม้พิจารณา 

  กรมป่าไม้ ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า .......................................................... 

.......................... (ระบขุ้อเทจ็จริงในการยื่นเรื่องราวค าขอซึ่งขัดกับหลักเกณฑ์การอนุญาต) ................. 

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

จังหวัด .................... พิจารณาแล้วมคีวามเห็นวา่ ................................................................................

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่มีความเห็นว่า …………………………………………………………………………………..

ด้วยเหตุดังกล่าว กรมป่าไม้เห็นว่าเรื่องราวค าขอของ ................ (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) ........................... 

จึงไม่อาจอนุญาตได้ ประกอบกับการจะมีค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอนั้น เป็นค าสั่งทางปกครอง ตาม

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งก่อนมีค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ พนักงาน

เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตาม

ความจ าเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) และพนักงานเจ้าหน้าผู้ออกค าสั่งที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบ

ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน (มาตรา 30) 

 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตราดังกล่าวข้างต้น  กรมป่าไม้ จึงขอแจ้งสิทธิให้ทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐาน

เพื่อให้ทางราชการพิจารณาเรื่องราวค าขอได้ โดยให้ท าเป็นหนังสือแจ้งภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 30 

วัน) ........ วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวทางราชการถือว่าท่านไม่

ประสงค์จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาตราดังกล่าว
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ข้างต้น อนึ่ง ท่านสามารถส่งหนังสือโต้แย้งสิทธิให้จังหวัด ................ ทราบ หรือส่งไปยังกรมป่าไม้

โดยตรงก็ได้ (เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900)  

 จงึเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนนิการ  

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                      ลงนาม ………………………………. 

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

                                                                  อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

ส านักการอนุญาต 

โทร. 0 2579 4852 

โทรสาร 0 2579 6533 

http://www.forest.go.th 

ส าเนาส่ง ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ............. 
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ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้แจ้งจังหวัดให้ส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

 

 
 

 

ที่  ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  

 61 ถนนพหลโยธนิ เขตจตจุักร 

 กรุงเทพฯ 10900 

                                                                             25.... 

เรื่อง  .... (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) ....   ....(ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .... 

เรียน  ผูว้่าราชการจังหวัด ........................ 

อ้างถึง  หนังสอืจังหวัด ที่ ........................ ลงวันที่ ............................... 

สิ่งที่สง่มาด้วย  หนังสอืกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.4/ ................ ลงวันที่ ................ จ านวน .... แผ่น      

 ตามหนังสอืที่อ้างถึง จังหวัด .................. ส่งเรื่องราวค าขอของ ................... (ระบุชื่อผู้ยื่น

ค าขอ) .................   .................................................(ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) ....................................... 

ตั้ง ณ ..................................... (ระบุที่ตัง้ เลขที่ ถนน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด) ... ........................... 

ซึ่งจังหวัด .................... พิจารณาแล้วมคีวามเห็นว่า ...................................... ไปให้กรมป่าไม้พิจารณา  

ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว  นั้น  

 กรมป่าไม้ ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ............................................................... 

.......................... (ระบขุ้อเทจ็จริงในการยื่นเรื่องราวค าขอซึ่งขัดกบัหลักเกณฑ์การอนุญาต) ................. 

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

จังหวัด .................... พิจารณาแล้วมคีวามเห็นวา่ ................................................................................

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่มีความเห็นว่า …………………………………………………………………………………..

ด้วยเหตุดังกล่าว กรมป่าไม้เห็นว่าเรื่องราวค าขอของ ................ (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) ........................... 

จึงไม่อาจอนุญาตได้ ประกอบกับการจะมีค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอนั้น เป็นค าสั่งทางปกครอง ตาม

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งก่อนมีค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ พนักงาน

เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตาม

ความจ าเป็นแก่กรณี (มาตรา 27) และพนักงานเจ้าหน้าผู้ออกค าสั่งที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบ

ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน (มาตรา 30) 

 ดังนั้น กรมป่าไม้จึงขอให้จังหวัดแจ้งเป็นหนังสือพร้อมส่งหนังสือกรมป่าไม้ตามสิ่งที่ส่ง

มาด้วยให้ผู้ยื่นค าขอทราบเป็นหลักฐาน อนึ่ง โปรดแจ้งผู้ยื่นค าขอทราบด้วยว่า มีสิทธิที่จะโต้แย้ง แสดง
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พยานหลักฐานเพื่อให้ทางราชการพิจารณาเรื่องราวค าขอได้ โดยขอใหท้ าเป็นหนังสือแจง้จังหวัด ...............

ทราบและพิจารณาความเห็นแจง้กรมป่าไม้ หรอืแจง้กรมป่าไม้โดยตรง ภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 30 วัน) 

........ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตาม

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตราดังกล่าวข้างตน้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ ผลเป็นประการใดแจ้งให้

กรมป่าไม้ทราบ พร้อมส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องตอ่ไปด้วย 

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                      ลงนาม ………………………………. 

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

                                                                  อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

ส านักการอนุญาต 

โทร. 0 2579 4852 

โทรสาร 0 2579 6533 

http://www.forest.go.th 

ส าเนาส่ง ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ............. 
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ตัวอย่าง หนังสือจังหวัดส่งหนังสือกรมป่าไม้แจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

 

 
 

 

 

ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ... (เลขหนังสอื)..                            ศาลากลางจังหวัด .................................... 

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

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

เรื่อง  ขอใหโ้ต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม    

เรียน  .................. (ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1) .................. 

สิ่งที่สง่มาด้วย  ส าเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.4/........  ลงวนัที่ ................... (หนังสือกรมป่าไม้ 

                      แจง้สิทธิคู่กรณี กรณีจะออกค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอ หน้า 102-103) 

 ตามที่ .................. (ชื่อผูย้ื่นค าขอ *1) .................. ได้ยื่นเรื่องราวค าขอ ............................ 

(ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .................................... ตั้ง ณ ........................................ (ระบุที่ตัง้ เลขที่ ถนน 

หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด) ..................... และจังหวัดพิจารณาเห็นว่า ................................................ 

จงึสง่เรื่องราวไปให้กรมป่าไม้พจิารณา  นั้น 

 จังหวัด ........ ได้รับหนังสือกรมป่าไม้แจ้งว่า เรื่องราวค าขอของท่านไม่อาจอนุญาตได้ และ

ใหจ้ังหวัดแจง้สิทธิใหท้่านทราบว่า ท่านมีสทิธิที่จะโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพื่อให้ทางราชการพิจารณา

เรื่องราวของท่านได้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกรมป่าไม้ ตามสิ่งที่สง่มาด้วย  

 ดังนัน้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

ดังกล่าวข้างต้น  จึงขอแจ้งสิทธิให้ท่านทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพื่อให้

ทางราชการพิจารณาเรื่องราวของท่านได้  โดยขอให้ท่านท าเป็นหนังสือแจ้งภายในระยะเวลา ... (ไม่เกิน 

30 วัน) ........ วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี ้หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวทางราชการถือว่าท่าน

ไม่ประสงค์จะใช้สทิธิตามพระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ดังกล่าวข้างต้น  

อนึ่ง ท่านสามารถส่งหนังสือโต้แย้งสทิธิใหผู้ว้่าราชการจังหวัดทราบ (เลขที่ ........ ถนน ........................ 

ต าบล ................ อ าเภอ ................. จังหวัด ................ รหัสไปรษณีย์ ............) หรอืส่งไปยังกรมป่าไม้

โดยตรงก็ได้ (เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900) 

 จงึเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนนิการ 
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  ขอแสดงความนับถือ 

 

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

                                                                 ผูว้่าราชการจังหวัด         

 

 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด .... 

โทร. .............. 

โทรสาร ............ 

 

 

(ใหจ้ัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นค าขอทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้ยื่นค าขอ

ได้รับแจง้เมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแตว่ันส่งหนังสอื) 
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หนังสือจังหวัดส่งหนงัสือโต้แย้งสิทธิของผู้ยื่นค าขอให้กรมป่าไม้ทราบ 
 

 

 

ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ... (เลขหนังสือ)..                            ศาลากลางจังหวัด .................................... 

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

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

เรื่อง  .... (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) ....   ....(ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .... 

เรียน  อธิบดีกรมป่าไม้ 

อ้างถึง  หนังสอืกรมป่าไม้ ที่ ................... ลงวันที่ .............................. 

สิ่งที่สง่มาด้วย  ส าเนาเอกสารโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม จ านวน ...... แผ่น*1 

 ตามหนังสอืทีอ่้างถึง กรมป่าไมแ้จ้งให้จังหวัดทราบว่า กรณีเรื่อง ............... (ชื่อผู้ยื่นค าขอ) 

.................. ขอ ........................ (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) ................................ ตัง้ ณ ................. (ระบุ

ที่ตัง้ เลขที่ ถนน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด) .......................... เรื่องราวค าขอไม่อาจอนุญาตได้ และให้

จังหวัดแจ้งสิทธิให้ผูย้ื่นค าขอทราบ เพื่อใช้สิทธิโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด แล้วส่งใหก้รมป่าไม้เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว   นั้น 

 จังหวัด ........ ขอเรียนว่า ได้มีหนังสอืแจ้งให้ผูย้ื่นค าขอทราบและใช้สทิธิโต้แย้งแล้ว ปรากฏ

ว่า ................... (ระบุชื่อผูย้ื่นค าขอ) .......................   ......................... ( *2 ) ………………………………………. 

และจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐาน ................ (รับฟังได้/ไม่อาจรับฟังได้) ..... 

 จงึเรยีนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

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

                                                                 ผูว้่าราชการจังหวัด  

 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด .... 

โทร. .............. 

โทรสาร ............ 
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หมายเหตุ   *1  สิ่งที่สง่มาด้วยจะมีหรือไม่ต้องพิจารณาข้อ *2 

 *2 กรณผีู้ขอมีหนังสือโต้แย้งภายในระยะก าหนดเวลา ให้ใชข้้อความ “ได้มีหนังสือ             

ลงวันที่ ............... ส่งเอกสารและชี้แจงเพิ่มเติมแลว้”  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 

 *2 กรณผีู้ขอไม่ได้มีหนังสือโต้แย้ง ก็อาจใช้ขอ้ความว่า “ไม่ได้มีหนังสอืส่งเอกสารและ

ชีแ้จงเพิ่มเติมเพื่อโต้แย้งตามข้อกล่าวหาแต่อย่างใด” (หนังสือสิ่งที่ส่งมาด้วยจะไม่มี ) 
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ตัวอย่าง ค าสั่งกรมป่าไม้ ไม่อนญุาตตามค าขอ 

ท้องท่ีจังหวัดในส่วนภูมิภาค        

 

 

 

 

ค าสั่งกรมป่าไม้   

ที่ ..........  / พ.ศ. ......  

เรื่อง  ไม่อนุญาตให้ .... (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) ....   ....(ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) ....  

--------- 

 ด้วยจังหวัด ....................... ได้มหีนังสือ ที่ ..................... ลงวันที่ ..................................... 

ส่งเรื่องราวค าขอของ ............. (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) ............. ............. (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) ..............

ตั้ง ณ ..................................... (ระบุที่ตัง้ เลขที่ ถนน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด) ... ........................... 

ซึ่งจังหวัด .................... พิจารณาแล้วมคีวามเห็นว่า ...................................... ไปให้กรมป่าไม้พิจารณา 

แตเ่รื่องราวค าขอไม่อาจพิจารณาอนุญาตได้ เพราะ ...................................... (ระบุข้อเท็จจริงในการยื่น

เรื่องราวค าขอซึ่งขัดกับหลักเกณฑ์การอนุญาต) ....................................................................กรมป่าไม้ 

และจังหวัดได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาตรา 27 และ

มาตรา 30 โดยได้มหีนังสอื ที่ ............................. ลงวันที่ ................................. แจง้สทิธิและหน้าที่ใน

กระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ ..................... (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) .................... ทราบข้อเท็จจรงิ 

และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ซึ่ง ........................... (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) ........................ 

......................... ( *1 ) ………………………………………… และจังหวัด ................... ได้มหีนังสือ ที่ ................... 

ลงวันที่ .......... ส่งหนังสอืของ ........ (ระบุชื่อผูย้ื่นค าขอ) ........... ไปให้กรมป่าไม้และกรมป่าไม้พิจารณา

แล้ว ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้  

 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาต มิก่อให้เกิดผลเสียหายกับทางราชการ 

และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บัญญัติวา่ .................................................................... 

.............................................................. (มาตรา *2) ........................................................................... 

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา .. (48 หรือ 5๓ ตรี 

แล้วแต่กรณี*๓) จงึไม่อนุญาตให้ ..... (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) .....   ..... (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .... นับแต่วัน

รับทราบค าสั่งเป็นต้นไป อนึ่ง ตามบทบัญญัติมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งฉบับนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในก าหนด

สามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด โดยต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
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การอุทธรณ์  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 ว่าด้วยอัตราคา่ธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท 
 

                                                                สั่ง ณ วันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... 
 

                 

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

                                                                                  อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

หมายเหตุ   *1 

 กรณผีู้ขอมีหนังสือโต้แย้งภายในระยะก าหนดเวลา ให้ใชข้้อความ “ได้มีหนังสอืลงวันที่ 

............... ส่งเอกสารและชี้แจงเพิ่มเติมแล้ว แตป่รากฏว่า ขอ้โต้แย้งและพยานหลักฐานไม่อาจรับฟังได้” 

 กรณผีู้ขอไม่ได้มีหนังสือโต้แย้ง ก็อาจใช้ข้อความว่า “ไม่ได้มีหนังสือส่งเอกสารและช้ีแจง

เพิ่มเติมเพื่อโต้แย้งตามข้อกล่าวหาแตอ่ย่างใด” 

 

 มาตรา *2        

 กรณีขออนุญาตท าการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงาน โรงค้าไม้แปรรูป มีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง 

ใหร้ะบุ “มาตรา 48 ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ หา้มมิใหผู้ใ้ดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้

แปรรูป มีไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก ไม้

กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดด า ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย 

แปรรูป ไม่วา่จ านวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรอืมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจ านวนเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร ไว้

ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” 

 กรณีขออนุญาต ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้ระบุ “มาตรา ๕๓ ตร ี

ภายในเขตควบคุม ห้ามมิให้ผู้ใดค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่ง

อื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้ามที่มีชนิดไม้ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 

๕๓ ทวิ เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” 

 48 หรอื 5๓ ตร ีแล้วแต่กรณี*๓  ให้ระบุมาตราใดตามกิจการที่ขออนุญาต เชน่เดียวกับ *2        
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ตัวอย่าง หนังสือกรมป่าไม้ แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอให้จังหวัดทราบ 

 

 

 

ที่  ทส 1602.4/ กรมป่าไม้  

 61 ถนนพหลโยธนิ เขตจตจุักร 

 กรุงเทพฯ 10900 

                                                                             25.... 

เรื่อง  ไม่อนุญาตให้ .... (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) ....   ....(ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .... 

เรียน  ผูว้่าราชการจังหวัด ................... 

อ้างถึง  หนังสอืจังหวัด  ......... ที่ ............................. ลงวันที ่.............................  

สิ่งที่สง่มาด้วย  ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ .......... / พ.ศ. ...... เรื่อง  ไม่อนุญาตให้ ....... (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) .......     

                    .... (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .... ลงวันที่ .... เดือน ............. พ.ศ. 25..... จ านวน ..  แผ่น     

 ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัด …………… แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบในประเด็นข้อโต้แย้งเรื่องราว

ค าขอซึ่งขัดกับหลักเกณฑ์และไม่สามารถอนุญาตได้ กรณีเรื่อง ................ (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) ............. 

................... (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) ..................ตั้ง ณ ..................................... (ระบุที่ตั้ง เลขที่ ถนน 

หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด) ................... ซึ่งจังหวัดมีความเห็น ...... (สมควร / ไมส่มควรอนุญาต) ....... 

ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว  นัน้ 

 กรมป่าไม้ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานซึ่งจังหวัด

ส่งไปตามหนังสือที่อา้งถึงไม่อาจรับฟังได้  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 มาตรา ..... (48 หรือ 5๓ ตรี แล้วแต่กรณี*๓) ..... จึงไม่อนุญาตให้ ..... (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) ......   

.................. (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .................. นับแต่วันรับทราบค าสั่งเป็นต้นไป ตามค าสั่งกรมป่าไม้ 

ที่ .........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น ขอได้โปรดสั่งเจ้าหน้าที่ด าเนินการแจ้งค าสั่งกรมป่าไม้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ผู้ยื่นค าขอรับทราบ

ต่อไป อนึ่ง โปรดแจ้งผู้ยื่นค าขอทราบด้วยว่า มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งฉบับนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต

พญาไท กรุงเทพฯ 10400) ได้ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง โดยต้องช าระเงนิค่าธรรมเนียมการ

อุทธรณ์  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

ว่าด้วยอัตราคา่ธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท  
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ ผลเป็นประการใดแจ้งให้

กรมป่าไม้ทราบ พร้อมส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องตอ่ไปด้วย 

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                      ลงนาม ………………………………. 

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

                                                                  อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

ส านักการอนุญาต 

โทร.  0 2579 4852 

โทรสาร  0 2579 6533 

http://www.forest.go.th 

ส าเนาส่ง  ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ...... ( ....... ) 
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ตัวอย่าง หนังสือจังหวัด 

แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอของกรมป่าไมใ้ห้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

 

 

 

ที่  ..(ตัวย่อจังหวัด)/ ... (เลขหนังสือ)..                            ศาลากลางจังหวัด .................................... 

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

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

เรื่อง  แจ้งค าสั่ง เรื่อง  ไม่อนุญาตให ้.... (ระบุชื่อผูย้ื่นค าขอ) ....   ....(ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .... 

เรียน  .................. ( ช่ือผูย้ื่นค าขอ ) .................. 

อ้างถึง  หนังสอืจังหวัด ......... ที่ .............  ลงวันที่ ........................... 

สิ่งที่สง่มาด้วย  ค าสั่งกรมป่าไม้ ที่ .......... / พ.ศ. ...... เรื่อง  ไม่อนุญาตให ้....... (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) .......     

                    .... (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .... ลงวันที่ .... เดือน ............. พ.ศ. 25..... จ านวน ..  แผ่น     

 ตามหนังสือที่อ้างถึง  จังหวัดแจ้งใหท้่านทราบเพื่อใช้สิทธิในการโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐาน 

กรณีเรื่องราวค าขอ ...................... (ระบกุิจการที่ยื่นค าขอ) ............................. ตัง้ ณ .......... (ระบุที่ตัง้ 

เลขที่ ถนน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด) ............... ขัดกับหลักเกณฑก์ารอนุญาต เรื่องราวไม่อาจพิจารณา

อนุญาตได้ ซึ่งท่าน  ............... ( *1 ) ……………… ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว  นั้น 

 บัดนี ้จังหวัดได้รับหนังสอืกรมป่าไม้แจ้งว่า ไม่อนุญาตให ้......... (ระบุชื่อผู้ยื่นค าขอ) ..........   

.................. (ระบุกิจการที่ยื่นค าขอ) .................. นับแต่วันรับทราบค าสั่งเป็นต้นไป ตามค าสั่งกรมป่าไม้ 

ที่ .........  / พ.ศ. ...... ลงวันที่ .......  เดือน ............. พ.ศ. 25..... รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

อนึ่ง จังหวัดขอแจง้ให้ท่านทราบว่า ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งฉบับนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

10400) ได้ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง โดยต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์  

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่า

ด้วยอัตราคา่ธรรมเนียม ข้อ 2 (27) การอุทธรณ์ เป็นเงิน 100 บาท 

 จงึเรียนมาเพื่อทราบ 

  ขอแสดงความนับถือ 
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                                                              (  ...............................  ) 

                                                                  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด .... 

โทร. .............. 

โทรสาร ............ 

 

(ใหจ้ัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิคู่กรณีให้ผู้ยื่นค าขอทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และถือว่าผู้ยื่นค าขอ

ได้รับแจง้เมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งหนังสอื) 

 

หมายเหตุ   *1 

 กรณผีู้ขอมีหนังสือโต้แย้งภายในระยะก าหนดเวลา ให้ใชข้้อความ “ได้มีหนังสอืลงวันที่ 

............... ส่งเอกสารและชี้แจงเพิ่มเติมแล้ว” 

 กรณผีู้ขอไม่ได้มีหนังสือโต้แย้ง ก็อาจใช้ข้อความว่า “ไม่ได้มีหนังสือส่งเอกสารและช้ีแจง

เพิ่มเติมเพื่อโต้แย้งตามข้อกล่าวหาแตอ่ย่างใด” 
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ตัวอย่าง  เรื่องไม่อนุญาตตามค าขอ 
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ตัวอย่าง  แนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในประเด็นเนื้อหาของคดี 

  คดีพพิาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง 

(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘/๒๕๔๙) 

 

 ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรและมีการต่ออายุใบอนุญาตเรื่อยมา 

จนครั้งสุดท้ายได้ยื่นค าร้องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ แต่ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัด

น่าน (ผูถู้กฟ้องคดีที่ ๓) ไม่ต่ออายุใบอนุญาตใหแ้ก่ผู้ฟ้องคดี โดยมีเหตุผลว่าเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ว่าผู้ประกอบกิจการ

โรงงานแปรรูปไม้ซึ่งมีพฤติกรรมพัวพันกับการท าไม้ผิดกฎหมาย แม้จะสู้คดีส าเร็จ ก็ไม่ควรให้ประกอบ

อาชีพนี้อีก แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าศาลเพิกถอนค าสั่งไม่ต่ออนุญาตดังกล่าว และสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มี

ค าสั่งต่ออายุใบอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไม้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การพิจารณา

ต่ออายุใบอนุญาตในสาระส าคัญคือการพจิารณาอนุญาต ซึ่งหลักเกณฑ์ในการขอรับอนุญาตตั้งโรงงาน

แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ซึ่งไม่มีหลักเกณฑ์ข้อใด

ที่ก าหนดใหใ้ช้เกณฑเ์รื่องพฤติกรรมของบุคคลที่พัวพันกับการท าไม้ผิดกฎหมาย เป็นลักษณะต้องห้ามมิให้

เป็นผู้ขอรับอนุญาต นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว แม้ว่า

ด้านหนึ่งจะมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการท าลายป่าไม้หรือคุ้มครอง และบ ารุงรักษาป่าไม้ แต่อีกด้านหนึ่ง

ก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอนุญาตหรือให้สัมปทานท าไม้ รวมทั้งการอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ย่อมถือว่า

เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของกฎหมายเช่นกัน การที่จะก าหนดแนวนโยบายใด ๆ จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงสิทธิ

ของผู้ขออนุญาตที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ด้วย อีกทั้งนโยบายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่ว่า

แม้จะสู้คดีส าเร็จก็ไม่ควรให้ประกอบอาชีพนี้อีก ยังส่อไปในทางปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ทั้งที่การพิสูจน์ว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้กระท า ผิดกฎหมายหรือไม่นั้น พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ 

ก าหนดให้กระท าโดยการด าเนินคดีอาญาด้วยการก าหนดให้ต้องรับโทษทางอาญา จึงเห็นว่า นโยบาย

ของผู้ถูกฟ้องคดีที ่๑ นั้น ไม่ต้องด้วยเจตนารมณข์องพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ จึงไม่อาจอ้างเป็นเหตุผลใน

การออกค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรได้ ดังนั้น ค าสั่งที่ไม่ต่ออายุ

ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

(ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘/๒๕๔๙) 

 

 

 

 
 


