
การขออนญุาตตัง้โรงงานแปรรปูไม้

กล ุม่งานอนญุาตอตุสาหกรรมไม ้ กองการอนญุาต  กรมป่าไม ้ โทร. 0 2579 4852



ความร ูท่ี้จ าเป็นในการขออนญุาตตัง้โรงงานแปรรปูไม้

ตอนท่ี 1  ประเภทผ ูข้อและเอกสารประกอบการพิจารณา

ตอนท่ี 2  หลกัเกณฑก์ารอนญุาต

ตอนท่ี 3  หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบและสอบสวนผ ูข้อรบัอนญุาต

ตอนท่ี 4  ขัน้ตอนการพิจารณาและอ านาจการอนญุาต

ตอนท่ี 5  การเรยีกเก็บเงินค่าธรรมเนียม

ตอนท่ี 6  การออกใบอนญุาต  และการเขียนใบอนญุาต

ตอนท่ี 7  แนวทางปฏิบติัเม่ืออนญุาตแลว้



ตอนท่ี 1 ประเภทผ ูข้อ

และเอกสารประกอบการพิจารณา

ประเภทผ ูข้ออนญุาต

-  บคุคลธรรมดา

-  นิติบคุคล เช่น

+  หา้งห ุน้สว่นจ ากดั

+  บรษิทัจ ากดั

+  สว่นราชการ



เอกสารประกอบการพิจารณา

 (ระเบียบกรมป่าไม ้ว่าดว้ยการควบคมุการแปรรปูไมฯ้ พ.ศ.2541 ขอ้ 7)

1.  ค าขอ 1

2.  แผนท่ีสงัเขป

3.  แผนผงัแสดงอาณาเขต  และสถานท่ีติดต่อขา้งเคียง

4.  แผนผงัแสดงต าแหน่งท่ีตัง้เครือ่งจกัรแต่ละเครื่อง 

5.  หลกัฐานแสดงสิทธิการใชส้ถานท่ีประกอบกิจการ

6.  ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาบตัรประจ าตวัผ ูข้ออนญุาต

7.  หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีไม่ไดติ้ดต่อดว้ยตนเอง)



                                                                                                          (ค าขอ 1)

ค าขอท าการแปรรปูไม ้ ตัง้โรงงานแปรรปูไม ้ ตัง้โรงคา้ไมแ้ปรรปู

หรอืมีไมแ้ปรรปูไวใ้นครอบครอง

เขยีนที่……………………….………………...............

วนัที่………..เดอืน……..…………...พ.ศ ………………..............

ขา้พเจา้………………………………….............…………….............………….………อาย…ุ….....................……..…….ปี

สญัชาต…ิ……..…มภีมูลิ าเนาอยู่ที่บา้น…….……...…………………………………………….……........................................................

เลขที…่…….……หมูท่ี…่………..…….แขวง/ต าบล……………...……………………………………….......................................................

เขต/อ าเภอ……………………………………………..จงัหวดั………………………….……………….............................................................

ขอท าค าขอยื่นตอ่………………………………………….………..มขีอ้ความดงัตอ่ไปนี้

ขอ้ 1  ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อรับใบอนญุาต……………………………………………............................

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

รวมจ านวน………..……ตน้หรือ………..……….ลกูบาศกเ์มตร ณ ที…่………..……………….……..............................................

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

โดยมกี าหนดเวลา……….………เดอืน หรือปี เพือ่ประโยชนใ์นการ……………………….…….….….......................................

ขอ้ 2  ขา้พเจา้จะไดไ้มม้าโดยวธิ…ี…...…..…………………………………………………......................................

จาก……………………………………………………….……………………………………….….…….....................................................................

ขอ้ 3  ขา้พเจา้จะใชค้นงานหรือผูร้ับจา้งเพื่อการนีเ้ป็นจ านวน……………คน มรีายชือ่ดงันี ้

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

ขอ้ 4  ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัฐานก ากบัไมจ้ านวนนี ้คือ………....……………………….…........................

………………………………………………………………………….........................………….รวม……..…..........................................……ฉบบั

ขอ้ 5  แผนผงัและแผนที่บริเวณที่ตัง้ท าการตามขอ้ 1 รวม..…..……ชดุ ซ่ึงมอีาณาเขตตดิตอ่

ดงันี ้คือ

ดา้นทิศเหนอืวดัได…้…………………...…เมตร     จด…………………………………….

ดา้นทิศตะวนัออกวดัได…้………………เมตร     จด…………………………………….

ดา้นทิศใตว้ดัได…้…………………....….….เมตร     จด……………………………………

ดา้นทิศตะวนัตกวดัได…้………………...เมตร     จด……………………………………

(ลายมือช่ือ)………………………………...ผ ูข้ออนญุาต

หมายเหต ุ (1)  ในกรณีขอรับอนญุาตตัง้โรงงานแปรรปูไม ้ใหร้ะบโุดยชดัแจง้ว่าจะใชแ้รงคนหรือ

เคร่ืองจกัรอย่างใด และมจี านวนหรือก าลงัเท่าใดดว้ย

                  (2) ความในขอ้ 2 และขอ้ 5 ใชเ้ฉพาะในกรณีขอรับอนญุาตท าการแปรรปูไมเ้พื่อการคา้ 

ตัง้โรงงานแปรรปูไมห้รือตัง้โรงคา้ไมแ้ปรรปู



ค าขอ 1

เขียนท่ี  …………………………………… 

                      ใหร้ะบ ุ

–  สถานท่ีขออนญุาต

–  ท่ีว่าการอ าเภอท่ีขอตัง้โรงงาน

วนัท่ี  ………  เดือน ………………… พ.ศ.  ……

ใหร้ะบตุรงกบัวนัท่ียื่นค าขอ



ค าขอ 1

ขา้พเจา้  …………………………………………

บคุคลธรรมดา

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว .....................สกลุ.................              

นิติบคุคล

+  หา้งห ุน้สว่นจ ากดั  .........................

โดย นาย/นาง/นางสาว .............  ห ุน้สว่นผ ูจ้ดัการ

+  บรษิทั .................  จ ากดั

โดย นาย/นาง/นางสาว .............  กรรมการผ ูจ้ดัการ

(หนงัสือกรมป่าไม ้ท่ี กษ 0804/7829-1 กรกฎาคม 2511 

เรือ่ง การยื่นค าขอและการออกใบอนญุาตตัง้โรงงานแปรรปูไม้

หรอืโรงคา้ไมแ้ปรรปูฯ)



ค าขอ 1

อาย ุ…………  ปี สญัชาติ …………….

นิติบคุคล

+  ไม่มี  อาย+ุเช้ือชาติ

+  สญัชาติ  ไทย

มีภมิูล าเนาอย ูท่ี่บา้น ………………………………............................

เลขท่ี  ……………   หม ูท่ี่  …………   แขวง / ต าบล ………...........

เขต / อ าเภอ  …………… จงัหวดั ……….

 บคุคลธรรมดา  ใหร้ะบตุามส าเนาทะเบียนบา้น

 นิติบคุคล          ใหร้ะบสุ านกังานใหญ่ ตามท่ีจดทะเบียน



ค าขอ 1

ขอท าค าขอยืน่ต่อ  ……………………    มีขอ้ความดงัต่อไปน้ี

ระบ ุ ท่านนายอ าเภอ .......... (สถานท่ีขออนญุาต)

- ประกาศกรมป่าไม ้เรือ่ง มอบหมายใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี

พิจารณาสัง่เรือ่งขอท าการแปรรปูไมเ้พ่ือการคา้ 

หรอืตัง้โรงงานแปรรปูไม ้หรอืตัง้โรงคา้ไมแ้ปรรปู  

ลงวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ ์2522 ขอ้ 4

-  กฎกระทรวงฉบบัท่ี  25 ( พ.ศ.2519 ) 



ค าขอ 1

ขอ้  1  ขา้พเจา้มีความประสงคข์อรบัใบอนญุาต................. 

ระบ ุ เช่น.......  ตัง้โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชเ้ครื่องจกัร                  

เพ่ือประดิษฐกรรม  ขนาด  ก าลงั ......  แรงมา้



ค าขอ 1

ณ  ท่ี ………………………………

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

จงัหวดั ……………

ระบ ุท่ี … บา้นเลขท่ี ... (ท่ีดิน 

- โฉนดเลขท่ี …เลขท่ีดิน ....

- น.ส.3 ทะเบียนเลขท่ี ... เลขท่ีดิน ... 



ค าขอ 1

เพ่ือประโยชนใ์นการ  …………………………… 

ระบ ุ… วตัถปุระสงคข์องโรงงาน

    … วตัถดิุบท่ีขอใชป้้อนโรงงาน

ตวัอยา่ง... เพ่ือประดิษฐกรรม ท า  เครือ่งเรอืนเครือ่งใชใ้นบา้นเรอืน 

ฉลลุาย ปารเ์กต ์โมเสก โลงศพ ของท่ีระลึก ของเด็กเลน่ ลกูกลึง

และไมป้ระสาน โดยใชไ้มแ้ปรรปูจากต่างประเทศ ไมท่้อน-แปรรปู

จากสวนป่าและไมท่ี้ปลกูข้ึนทกุชนิดเป็นวตัถดิุบป้อนโรงงาน



ค าขอ 1

   ขอ้ 2  ขา้พเจา้จะไดไ้มม้าโดยวิธี  ……………………

   จาก ……………………………………………

   ระบ ุ... โดยวิธี ซ้ือ

         ...จาก โรงงาน โรงคา้ไมแ้ปรรปูทัว่ไป น าเขา้จาก

ต่างประเทศจากพ่อคา้ไมท่้อนหรอืเจา้ของสวนป่า 

เจา้ของไมท่ี้ปลกูข้ึน ทัว่ๆไป



ค าขอ 1

ขอ้ 3 ขา้พเจา้จะใชค้นงานหรอืผ ูร้บัจา้งเพ่ือการน้ีเป็นจ านวน 

………………. คน มีรายช่ือ  ดงัน้ี .............................

ระบ ุ... ช่ือ นาย/นาง/นางสาว....

       ...หรอื ตามใบแจง้ช่ือคนงาน (กรณีมีจ านวนมาก)



ค าขอ 1

ขอ้  5  แผนผงัและแผนท่ีบรเิวณท่ีตัง้ท าการตามขอ้ 1               

รวม …….. ชดุ   ซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี  คือ

ดา้นทิศเหนือ  วดัได ้  ……  เมตร   จด    …………ฯลฯ

ระบ ุ... ตามหนงัสือ กรมป่าไม ้ท่ี 3765/2505 ลงวนัท่ี 24

เมษายน 2505 เรือ่ง ขอ้ก าหนดฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2504)                 

ว่าดว้ยการแปรรปูไม ้(โดยนบัหลกัท่ี 1 ท่ีหลกัมมุดา้นเหนือ
จดกบัทิศตะวนัตกแลว้นบัหลกัท่ี 2-3 เวียนทางขวาเลียบกนั

ตามล าดบัจนถึงหลกัท่ี 1) 



ทิศเหนือวดัได้ 2.50, 7.00, 5.00, 4.00, 3.00 เมตร

ทิศตะวนัออกวดัได้ 2.00, 7.00 เมตร

ทิศใตว้ดัได้ 10.00, 12.00 เมตร

ทิศตะวนัตกวดัได้  1.50 , 2.50, 3.00เมตร

ตวัอยา่งการท าแผนท่ีบรเิวณอาณาเขตท่ีตัง้สถานท่ีท่ีขออนญุาต

7.00 เมตร

5.00 เมตร

4.00 เมตร 3.00 เมตร

7.00 เมตร

10.00 เมตร

12.00 เมตร

3.00 เมตร

2.50 เมตร

2.00 เมตร

N

1.50 เมตร

2.50 เมตร



ค าขอ 1

    (ลายมือช่ือ)  …………………………..   ผ ูข้ออนญุาต

    ระเบียบกรมป่าไม ้ ว่าดว้ยการควบคมุการแปรรปูไม ้                  

ตามพระราชบญัญติัป่าไม ้พทุธศกัราช 2484 พ.ศ. 2541  

ขอ้ 7.7  ผ ูข้ออนญุาตตอ้งเป็นผ ูล้งนามในค าขออนญุาต         

ดว้ยตนเอง  ยกเวน้สว่นราชการหรอืรฐัวิสาหกิจ



ดา้นหลงัค าขอ 1

 ความเห็นเจา้หนา้ท่ี ………………………………………………

ประกาศกรมป่าไม ้เรือ่ง มอบหมายใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี

พิจารณาสัง่เรือ่งขอท าการแปรรปูไมเ้พ่ือการคา้ หรอืตัง้

โรงงานแปรรปูไม ้หรอืตัง้โรงคา้ไมแ้ปรรปู  ลงวนัท่ี 13 

กมุภาพนัธ ์2522 ขอ้ 4

ความเห็นของอ าเภอ  ...........................................................



ตอนท่ี 2  หลกัเกณฑก์ารอนญุาต

ตามวตัถปุระสงค ์

1. ไส – ซอย เซาะรอ่ง รางลิ้น ไมแ้ปรรปู เพ่ือบรกิารลกูคา้

2. เครือ่งเรอืนเครือ่งใชใ้นบา้นเรอืนท่ีใชไ้มแ้ปรรปูท าเป็นโครง

แลว้ประกอบดว้ยไมอ้ดั หรอืแผน่ช้ินไมอ้ดั หรอืวสัดทุดแทน 

3. แผน่ใยไมอ้ดั (Fiberboard)  หรอื แผน่ช้ินไมอ้ดั (Particleboard)

4. แผน่ไมอ้ดัซีเมนต์ (Wood Cement Board) หรอื แผน่ไมอ้ดัยิบซัม่ 

(Wood Gypsum Board  แผน่ไมอ้ดัสารแร ่– Mineral bonded Panel)

5. เยือ่และกระดาษ



ตามวตัถดิุบ

1. ท าผลิตภณัฑท่ี์ใชไ้มจ้ากสวนป่า หรือไมท่ี้ปลกูข้ึน           

ทกุชนิดเป็นวตัถดิุบ

2. ท าผลิตภณัฑท่ี์ใชไ้มจ้ากต่างประเทศเป็นวตัถดิุบ

3. ท าผลิตภณัฑท่ี์ใชไ้มไ้ผเ่ป็นวตัถดิุบ



การใชเ้ครือ่งจกัรกล

ใชไ้มแ้ปรรปูเป็นวตัถดิุบ

- เลื่อยสายพานตอ้งใชข้นาด  วงเหว่ียงไม่เกิน 

36 น้ิว หรอื

- เลื่อยวงเดือน ตอ้งใชข้นาด   ไม่เกิน 24 น้ิว



การใชเ้ครือ่งจกัรกล

ไส  ซอย  เซาะรอ่ง  รางลิ้น ไมแ้ปรรปู

- เลื่อยวงเดือน ขนาด  ไม่เกิน  36 น้ิว หรือ

- เลื่อยสายพาน ขนาด  วงเหว่ียงไม่เกิน  42 น้ิว

ชนิดใดชนิดหน่ึงหรอืทัง้สองชนิดรวมกนัไมเ่กิน 2 เครื่อง



การใชเ้ครือ่งจกัรกล

โรงงานท่ีใชไ้มท่้อนและไมแ้ปรรปูเป็นวตัถดิุบ

- เลื่อยสายพาน ขนาด  วงเหว่ียงไม่เกิน 42 น้ิว หรือ 

- เลื่อยวงเดือน ขนาด  ไม่เกิน 36 น้ิว

    โดยไม่จ ากดัขนาดก าลงัแรงมา้  ชนิดใดชนิดหน่ึงหรอื  

สองชนิดรวมกนัได ้ไม่เกิน 2 เครือ่ง  

    เพ่ือใชเ้ปิดปีกไมท่้อนและซอยไมต้บั



การใชเ้ครือ่งจกัรกล

โรงงานผลิต

- แผน่ใยไมอ้ดั (Fiberboard) หรอื แผน่ช้ินไมอ้ดั (Particleboard)  

- แผน่ไมอ้ดัซีเมนต์ (Wood Cement Board) หรอืแผน่ใยไมอ้ดัยิบซัม่

(Gypsum Fiberboard)  หรอื

- เยือ่และกระดาษ

ใหใ้ชเ้ครื่องจกัรตามความจ าเป็น



ตามพ้ืนท่ี

ทอ้งท่ีภาคเหนือ  ตัง้แต่จงัหวดันครสวรรค ์ข้ึนไป  

      ไมอ่นญุาตใหต้ัง้โรงงานท าวงกบ ประต ูหนา้ต่าง ไมค้ิ้ว ไมบ้วั 

ไมป้ระดบัผนงั 

ยกเวน้

- ผ ูป้ลกูสวนป่าท่ีไดร้บัการข้ึนทะเบียนตามพระราชบญัญติัสวนป่า 

พ.ศ. 2535 หรอื ผ ูป้ลกูสรา้งสวนป่าท่ีไดร้บัการรบัรองจากทางราชการ  

หรอืผ ูป้ลกูสรา้งสวนป่าท่ีไดร้บัการตรวจสอบรบัรองจากกรมป่าไม ้ 

โดยใหใ้ชว้ตัถดิุบจากไมท่ี้ปลกูข้ึนเอง

- สหกรณผ์ ูป้ลกูสวนป่าท่ีไดร้บัการจดัตัง้ตามนโยบายของกรมป่าไม ้หรอื

ไดร้บัการจดัตัง้จากสว่นราชการอ่ืน  โดยใหใ้ชว้ตัถดิุบท่ีสมาชิกสหกรณ์

ปลกูข้ึนเอง



กรณีพิเศษ

- โรงงานท่ีเป็นของหน่วยงานของรฐั  

พิจารณาใหเ้ป็นกรณีพิเศษตามเหตผุล

ความจ าเป็น



3. การตรวจสอบและสอบสวนผ ูข้อรบัอนญุาต

1.  ตรวจสอบเอกสาร    (7 วนัท าการ  นบัจากวนัท่ีไดร้บัค าขอ)

2.  ตรวจสอบคณุสมบติั

- ตามมาตรา  49 (2)

- ตามมาตรา 49 (3)

( จดัท าหนงัสือภายใน 5  วนัท าการ เพ่ือสง่ตวัผ ูข้ออนญุาต )

3.  ตรวจสอบสถานท่ี

ตรวจสอบ ภายใน  10 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีจงัหวดัไดร้บั

เรือ่งราวค าขอจากอ าเภอหรอืกิ่งอ าเภอ 

ระเบียบกรมป่าไม ้ว่าดว้ยการปฏิบติัราชการเพ่ือประชาชน 

พ.ศ.2541



การตรวจสอบและสอบสวนผ ูข้อรบัอนญุาต

ตรวจสอบเอกสาร                                                      

(7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีไดร้บัค าขอ) ว่าถกูตอ้งหรอืไม่  

เช่ือถือไดเ้พียงใด

การตรวจสอบสถานท่ี

      แบบ(FORMAT)บนัทึกการตรวจสอบ ตามหนงัสือกรมป่าไม ้

ท่ี กษ 0704.02/9749  ลงวนัท่ี 26 เมษายน 2542                      

เรื่อง รายงานผลการสมัมนาเรือ่งการอนญุาตอตุสาหกรรมไม้

ทกุประเภท



4. อ านาจการอนญุาต

อธิบดีกรมป่าไม้

โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชเ้ครือ่งจกัรทกุประเภท 

-  ตัง้

-  ยา้ยสถานท่ีตัง้  

-  ปรบัปรงุเครือ่งจกัร 

-  เพ่ิม ลด เปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคใ์นการผลิต

-  เพ่ิม ลด เปลี่ยนแปลงการใชว้ตัถดิุบ



การอนญุาตอตุสาหกรรมไมท่ี้อ านาจการอนญุาตเป็นของอธิบดีกรมป่าไม ้

ผ ูข้อยื่นค าขอ

อ าเภอทอ้งท่ี

จงัหวดั (ทสจ.)

ผ ูว่้าราชการจงัหวดั

กรมป่าไม้

ส านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้

ตรวจสอบเอกสารและสถานท่ี/ใหค้วามเห็น

ตรวจสอบเอกสารและสถานท่ี/ใหค้วามเห็น



5. การเรยีกเก็บเงินคา่ธรรมเนียม

กฎกระทรวง  ฉบบัท่ี  23 (พ.ศ.2518)  ว่าดว้ยอตัราคา่ธรรมเนียม 

โดยคิดตามจ านวนแรงมา้ ๆ ละ 50 บาท

1.  เครือ่งจกัรท่ีตอ้งเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม

- เครือ่งจกัรท่ีใชแ้ปรรปูไมโ้ดยตรง

- เครือ่งตบแต่งไม้

2. เครื่องจกัรท่ีไมต่อ้งเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม

- เครือ่งประกอบกระบวนการผลิต

- เครือ่งท ุ่นแรง

- เครือ่งป้องกนัสิ่งแวดลอ้มเป็นพิษ



6. การออกใบอนญุาตและการเขียนใบอนญุาต

การออกใบอนญุาต

– เจา้หนา้ท่ีเรยีกเก็บเงินค่าธรรมเนียม

– ออกใบอนญุาต อายใุบอนญุาต 

     คราวละไมเ่กิน 1 ปี



การเขียนใบอนญุาต

    ระเบียบกรมป่าไม ้ว่าดว้ยการควบคมุการแปรรปูไม ้                       

ตามพระราชบญัญติัป่าไม้ พทุธศกัราช 2484  พ.ศ. 2541 

ขอ้ 25

- ช่ือผ ูร้บัอนญุาต

 - ภมิูล าเนา

- อายแุละเช้ือชาติ

- สถานท่ีรบัอนญุาต

- อาณาเขต

- เง่ือนไข 



ตอนท่ี 7  แนวทางปฏิบติัเม่ืออนญุาตแลว้

• แจง้ผ ูข้ออนญุาตทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร  ภายใน 15 วนั  

• เรยีกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

• ออกใบอนญุาตใหเ้สรจ็สิ้นภายใน 90 วนั

กอ่นมอบใบอนญุาตใหผ้ ูร้บัอนญุาตรบัทราบ  

– กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 25  (พ.ศ 2519) 

– ขอ้ก าหนด   ฉบบัท่ี 18  (พ.ศ. 2532)    

– ขอ้ก าหนด   ฉบบัท่ี 19  (พ.ศ.2539)  


