
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรอนญุำตคำ้ของป่ำหวงหำ้ม ในเขตกรงุเทพมหำนคร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1)การประกอบกจิการดา้นคา้ของป่าหวงหา้ม เป็นงานทีก่รมป่าไมใ้หบ้รกิารแกป่ระชาชนและผูป้ระกอบธรุกจิ                                                                

โดยมพีระราชบญัญัตป่ิาไม ้พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

 

  - มาตรา ๒๙ ทว ิบญัญัตวิา่ หา้มมใิหผู้ใ้ดคา้หรอืมไีวค้รอบครอง ซึง่ของป่าหวงหา้มเกนิปรมิาตรทีรั่ฐมนตรปีระกาศก าหนดใน

ราชกจิจานุเบกษา เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากพนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในกฎกระทรวง และในการอนุญาต

ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที ่๒๑ (พ.ศ.๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบญัญัตป่ิาไม ้พุทธศกัราช ๒๔๘๔ ก าหนดใหผู้ใ้ด

ประสงคจ์ะคา้หรอืมไีวค้รอบครองซึง่ของป่าหวงหา้มเกนิปรมิาณทีรั่ฐมนตรปีระกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา ใหย้ืน่ค าขอตาม

แบบ ข.ป.๑ หวงหา้ม ๑ หรอื แบบ ข.ป.๒ หวงหา้ม ๒ ทา้ยกฎกระทรวงนี ้แลว้แตก่รณี       ตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีแ่หง่ทอ้งทีเ่ขต

หรอือ าเภอ หรอืกิง่อ าเภอทีส่ถานทีค่า้หรอืสถานทีม่ไีวค้รอบครองซึง่ของป่าหวงหา้มตัง้อยู่ 

 

2) ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้น                                                             

คูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
สว่นอนุญาตไมแ้ละของป่า ส านักการอนุญาต กรมป่าไม ้ชัน้ 1 
อาคารเทยีมคมกฤส/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 102 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งสมบรูณ์ของเอกสาร

หลกัฐาน และรับเรือ่งลงทะเบยีนรับค าขอ 
(หมายเหต:ุ (ลงรับค าขอเมือ่เอกสารครบถว้น กรณีผูข้อยืน่
เอกสารประกอบค าขอไมค่รบถว้น ใหน้ ามายืน่เพิม่เตมิภายใน 7 

วนั นับตัง้แตว่นัทีผู่ข้อไดรั้บเอกสารคนื))  

15 นาท ี ส านักการอนุญาต 
 

2) กำรพจิำรณำโดยหนว่ยงำนอืน่ 

กรมป่าไมส้ง่หนังสอืถงึส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิเพือ่ท าการ
ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูข้ออนุญาต โดยผูข้ออนุญาตจะตอ้ง

ถอืหนังสอืไปตดิตอ่พมิพล์ายนิว้มอืเอง 

(หมายเหต:ุ -)  

60 วนั ส านักการอนุญาต 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสถานที ่บันทกึการตรวจสอบ/ประมวลเรือ่ง

เสนอตามล าดบัชัน้ 
(หมายเหต:ุ (ทัง้นี ้ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่ท าการนัดหมายภายใน 
15 วนัท าการ))  

30 วนั ส านักการอนุญาต 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ผูอ้ านวยการส านักการอนุญาต (ปฏบิตัริาชการแทนอธบิดกีรมป่า

ไม)้ ลงนามอนุญาต พรอ้มทัง้ แจง้ใหผู้ป้ระกอบการมาช าระเงนิ
คา่ธรรมเนยีม คา่ใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั ส านักการอนุญาต 
 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ 10 วนั ส านักการอนุญาต 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ผูอ้ านวยการส านักการอนุญาต (ปฏบิตัริาชการแทนอธบิดกีรมป่า

ไม)้ ลงนามในใบอนุญาต พรอ้มทัง้ แจง้ใหผู้ป้ระกอบการเพือ่มา
ตดิตอ่ขอรับใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบ ข.ป.หวงหำ้ม 1 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ค าขอคา้ของป่าหวงหา้ม) 

กรมป่าไม ้

2) 

 

ค ำขอใบคูม่อืคนงำนหรอืผูร้บัจำ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมป่าไม ้

3) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

4) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ใบอนุญำตคำ้ของป่ำหวงหำ้ม (แบบ ข.ป. 3) 

(หมายเหต:ุ (ใบอนุญาตคา้ของป่าหวงหา้ม))  
 คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 

  
 

2) ใบคูม่อืคนงำนหรอืผูร้บัจำ้ง 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 1 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) สว่นอนุญาตไมแ้ละของป่า ส านักการอนุญาต กรมป่าไม ้อาคารเทยีมคมกฤส ชัน้ 1 เลขที ่61 ถนนพหลโยธนิ 

แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท ์: 02-5614292 ตอ่ 5206 โทรสาร : 02-5792391 

E-mail : non-timber@hotmail.com ศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้1310 กด 3 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้1310 กด 3 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ ข.ป.หวงหา้ม 1 
(หมายเหต:ุ (ค าขอคา้ของป่าหวงหา้ม))  

2) ค าขอใบคูม่อืคนงานหรอืผูรั้บจา้ง 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

