
 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศกรมป่าไม้ 
เร่ือง  กําหนดแบบคําขออนุญาตทําไม้  แบบใบรับคําขอ  แบบใบอนุญาตทําไม้   

แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตทําไม้  แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตทําไม้  และแบบบัญชีไม้หวงห้าม 
ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําไม้หวงห้าม   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑  (๑)  (๒)  แห่งกฎกระทรวง  การขออนุญาตและการอนุญาต 
ทําไม้หวงห้าม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๑๘)  และกฎกระทรวง   
ฉบับที่  ๒๙  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  และอาศัยอํานาจ 
ตามความในข้อ  ๑๓  แห่งกฎกระทรวง  การขออนุญาตและการอนุญาตทําไม้หวงห้าม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
อธิบดีกรมป่าไม้  จึงกําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาตทําไม้  ใบรับคําขอ  ใบอนุญาตทําไม้  คําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทําไม้  คําขอรับใบแทนใบอนุญาตทําไม้  และบัญชีไม้หวงห้าม  ตามกฎกระทรวงดังกล่าว   
ตามแนบท้ายประกาศนี้  ดังต่อไปนี้ 

๑. แบบคําขอรับใบอนุญาตทําไม้หวงห้ามในป่า  ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  
(คําขอ  ๑) 

๒. แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตทําไม้หวงห้ามในป่า  ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  
(คําขอ  ๒) 

๓. แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตทําไม้หวงห้ามในป่า  ตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้  
พุทธศักราช  ๒๔๘๔  (คําขอ  ๓) 

๔. แบบคําขอรับใบอนุญาตทําไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า  ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  
พุทธศักราช  ๒๔๘๔  (คําขอ  ๔) 

๕. แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตทําไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า  ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  
พุทธศักราช  ๒๔๘๔  (คําขอ  ๕) 

๖. แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตทําไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า  ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  
พุทธศักราช  ๒๔๘๔  (คําขอ  ๖) 

๗. แบบใบอนุญาตทําไม้สักในป่า  (อนุญาต  ๑) 
๘. แบบใบอนุญาตทําไม้หวงห้ามธรรมดา  นอกจากไม้สักในป่า  (อนุญาต  ๒) 
๙. แบบใบอนุญาตทําไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า  (อนุญาต  ๓) 



 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

๑๐. แบบใบอนุญาตทําไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน  (อนุญาต  ๔) 
๑๑. แบบใบรับคําขออนุญาตทําไม้หวงห้าม  ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  ๒๔๘๔ 
๑๒. แบบบัญชีไม้หวงห้าม 
ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
จเรศักดิ์  นันตะวงษ์ 

รองอธิบดีกรมป่าไม้  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมป่าไม้ 



(ค ำขอ ๑) 

 

 

 

 

ค ำขอรับใบอนุญำตท ำไมห้วงห้ำมในปำ่ 

ตำมพระรำชบัญญัติปำ่ไม้ พทุธศักรำช 2484 

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

เขียนท่ี......................................................... 

วันท่ี...........เดอืน....................พ.ศ. ............. 

 

  1. ข้ำพเจ้ำ..................................................................................................................................... 

    (ก) เป็นบุคคลธรรมดำ สัญชำต.ิ.......................................... อำยุ...................................ปี  

บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี                                                              ออกให ้ณ .......................................... 

อยู่บ้ำนเลขท่ี....................... ตรอก/ซอย..................................... ถนน.............................................. หมูท่ี่.................. 

ต ำบล/แขวง.............................. อ ำเภอ/เขต.............................. จังหวัด............................... โทรศัพท์......................... 

   (ข) เป็นนิตบุิคคล ประเภท...................................... จดทะเบียนเมื่อ.................................. 

ณ........................................ เลขทะเบียนท่ี....................................................... มสี ำนักงำนตัง้อยูเ่ลขท่ี......................  

อ ำเภอ/เขต......................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์............................................................ 

โดยมีอ ำนำจลงชื่อแทนนติิบุคคลผู้ขออนุญำต ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว............................................................................ 

ชื่อสกุล............................................................ สัญชำติ............................ อำยุ.............................ปี บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ออ                                                       ออกให้ ณ .................................................... อยู่บ้ำนเลขท่ี............

ตรอก/ซอย.................................. ถนน..................................... หมูท่ี่............. ต ำบล/แขวง.........................................

อ ำเภอ/เขต..................................... จังหวัด..................................... โทรศัพท์............................................................. 

มอบอ ำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว................................................... ชื่อสกุล................................................. 

สัญชำต.ิ......................... อำยุ...........ปี บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี 

ออกให้ ณ ............................................. อยูบ้่ำนเลขท่ี.............. ตรอก/ซอย........................... ถนน............................ 

หมูท่ี่................ ต ำบล/แขวง..................................... อ ำเภอ/เขต.................................. จังหวัด...................................        

โทรศัพท์...............................................................  

  ๒. มคีวำมประสงค์ขอรับใบอนุญำตท ำไม.้....................................................................................... 

................................................................................ เป็นจ ำนวน...................ต้น ..............................ลูกบำศก์เมตร  

มกี ำหนดระยะเวลำ................เดือน ในป่ำ...................................................................................................................

ต ำบล/แขวง............................ อ ำเภอ/เขต................................ จังหวัด.................................. เนื้อท่ี ......................ไร่ 

........................................งำน .....................................ตำรำงวำ 

   ใชส้อยส่วนตัว 

เพื่อ  กำรค้ำ 

   อื่น ๆ .............................................. 

ตอ่อธิบดีกรมป่ำไม้ โดยมีอำณำเขตดังน้ี 

ด้ำนทิศเหนอื… 

            

                

 

 

เลขรับท่ี........................................ 

วันท่ี.............................................. 

ลงช่ือ................................ผู้รับค ำขอ 
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ด้ำนทิศเหนอื  จด......................................วัดได้.............................เมตร 

ด้ำนทิศตะวันออก  จด......................................วัดได้.............................เมตร 

  ด้ำนทิศใต้  จด......................................วัดได้.............................เมตร 

  ด้ำนทิศตะวันตก  จด......................................วัดได้.............................เมตร 

  ๓. ข้ำพเจ้ำรับรองวำ่จะเป็นผู้น ำ หรือมอบอ ำนำจให้ตัวแทนเป็นผู้น ำพนักงำนเจ้ำหนำ้ที่ออกไปตรวจ

ประทับตรำประจ ำต้นไม้และหมำยแนวเขตป่ำท่ีจะอนุญำตให้ข้ำพเจ้ำท ำกำรตำมควำมในข้อ ๒ และจะน ำไม้ท่ีท ำออกไป

ตำมเส้นทำง..................................................................................................... กับท้ังจะน ำไมไ้ปให้พนักงำนเจ้ำหนำ้ท่ี

ตรวจสอบหรือตรวจวัด เพื่อค ำนวณค่ำภำคหลวง ณ ที่......................................................................... ตำมวัน เวลำ 

ท่ีเจ้ำหนำ้ที่นัดหมำย 

   ๔. ขำ้พเจำ้จะใชค้นงำนหรือผู้รับจำ้งเพื่อกำรนี ้เป็นจ ำนวน....................คน มรีำยชื่อดังตอ่ไปนี้

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

  ๕. ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้องมำด้วย ดังนี้ 

(1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวตำมกฎหมำยก ำหนด  

(๒) กรณีเป็นนติบุิคคลให้ย่ืนเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องในกำรจดทะเบียนนติบุิคคล 

(๓) แผนที่สังเขป หรือแผนที่แสดงจุดท่ีต้ังบริเวณท่ีขออนุญำต  

(๔) รำยละเอียดโครงกำรท่ีขออนุญำต พร้อมแบบแปลน หรือแผนผังโครงกำร หรือกิจกรรมท่ี

ขออนุญำต และอื่นๆ (ถ้ำมี) 

(๕) กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นผู้ท ำกำรแทน ต้องมีหนังสอืมอบอ ำนำจแนบท้ำยค ำขอ โดยติดอำกรแสตมป์

ให้ถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

(๖) เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำม)ี 

 

            (ลงช่ือ)..............................................ผู้ขออนุญำต 

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

 

หมำยเหตุ  แบบค ำขอนี้ ใชไ้ด้ท้ังไมส้ัก ไมห้วงห้ำมชนดิอื่น ซึ่งขึน้อยูใ่นป่ำ ไมว่ำ่จะขอเพื่อใชส้อยส่วนตัว หรือเพื่อกำรค้ำ  

              หรืออื่นๆ และได้รับค่ำธรรมเนียมแบบพิมพค์ ำขอจำกผู้ยื่นค ำขอแล้ว ตำมใบเสร็จรับเงิน ฉบับท่ี...............  

              เล่มท่ี.................... ลงวันท่ี............... เดอืน........................... พ.ศ. ..................  

   

            (ลงช่ือ)..........................................ผู้รับค ำขอ 

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

     ต ำแหนง่........................................... 

 

 

 

 

 



(ค ำขอ ๒) 
 

 

 

 

ค ำขอต่ออำยใุบอนุญำตท ำไมห้วงห้ำมในปำ่ 

ตำมพระรำชบัญญัติปำ่ไม้ พทุธศักรำช 2484 

 

        เขียนท่ี..................................................... 

        วันท่ี...........เดอืน....................พ.ศ.............. 

 

  1. ข้ำพเจ้ำ..................................................................................................................................... 

   (ก) เป็นบุคคลธรรมดำ สัญชำติ............................................ อำยุ..................................ปี  

บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี                                                               ออกให ้ณ ......................................... 

อยู่บ้ำนเลขท่ี..................... ตรอก/ซอย...................................... ถนน.............................................. หมูท่ี่................... 

ต ำบล/แขวง........................... อ ำเภอ/เขต.......................... จังหวัด............................ โทรศัพท์................................... 

   (ข) เป็นนิตบุิคคล ประเภท........................................ จดทะเบียนเมื่อ................................  

ณ............................................. เลขทะเบียนท่ี.................................................... มีส ำนักงำนต้ังอยู่เลขท่ี....................  

อ ำเภอ/เขต.................................... จังหวัด..................................... โทรศัพท์............................................................. 

โดยมีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว................................. ชื่อสกุล.................................. 

สัญชำต.ิ.......................... อำยุ.......................ปี บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี                                                                                                                                                                                        

ออกให้ ณ .............................................. อยู่บ้ำนเลขท่ี................... ตรอก/ซอย..................... ถนน............................. 

หมู่ท่ี.................... ต ำบล/แขวง.................................. อ ำเภอ/เขต.................................. จังหวัด................................. 

โทรศัพท์.......................................................... 

 มอบอ ำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว................................................... ชื่อสกุล................................................. 

สัญชำติ...................... อำยุ..............ปี บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี                                                          

ออกให้ ณ ........................................... อยูบ้่ำนเลขที่.............. ตรอก/ซอย............................ ถนน.............................. 

หมู่ท่ี................. ต ำบล/แขวง............................... อ ำเภอ/เขต............................. จังหวัด...................................        

โทรศัพท์............................................................ 

  2. มคีวำมประสงค์ขอตอ่อำยุใบอนุญำตท ำไม.้................................................................................ 

เพื่อ............................................................................................................................... เป็นจ ำนวน.......................ต้น 

หรือ............................ลูกบำศก์เมตร ในป่ำ.............................................................. ต ำบล/แขวง............................... 

อ ำเภอ/เขต................................ จังหวัด......................................... ตำมใบอนุญำต เล่มท่ี.................. ฉบับที่.............. 

ลงวันท่ี............ เดอืน........................ พ.ศ. .............. ซึ่งจะสิ้นอำยุวันท่ี............ เดือน........................... พ.ศ. ............... 

ไปอกี................เดอืน ตอ่อธิบดีกรมป่ำไม้ 

  ๓. ขำ้พเจ้ำจะใชค้นงำนหรือผู้รับจำ้งเพื่อกำรนี ้เป็นจ ำนวน.................คน มรีำยชื่อดังตอ่ไปน้ี

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

 

๔. พร้อมนี้… 

           

            

เลขรับท่ี........................................ 

วันท่ี.............................................. 

ลงช่ือ................................ผู้รับค ำขอ 
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๔. พร้อมนี้ขำ้พเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้องมำด้วย ดังนี้ 

(1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวตำมกฎหมำยก ำหนด 

(๒) ส ำเนำใบอนุญำตท ำไมห้วงหำ้มในเขตป่ำ 

(๓) กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นผู้ท ำกำรแทน ต้องมีหนังสอืมอบอ ำนำจแนบท้ำยค ำขอ โดยติดอำกรแสตมป์

ให้ถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

(๔) เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำม)ี 

 

 

     (ลำยมอืช่ือ)................................................ผู้ขออนุญำต 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ  แบบค ำขอนี้ ใชไ้ด้ท้ังไมส้ัก ไมห้วงห้ำมชนดิอื่น ซึ่งขึน้อยูใ่นป่ำ ไมว่ำ่จะขอเพื่อใชส้อยส่วนตัว หรือเพื่อกำรค้ำ  

              หรืออื่นๆ และได้รับค่ำธรรมเนียมแบบพิมพค์ ำขอจำกผู้ยื่นค ำขอแล้ว ตำมใบเสร็จรับเงิน ฉบับท่ี...............  

              เล่มท่ี.................... ลงวันท่ี............... เดอืน........................... พ.ศ. .................. 

   

 

            (ลงช่ือ)..........................................ผู้รับค ำขอ 

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

     ต ำแหนง่........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ค ำขอ ๓) 

 

 

 

 

ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตท ำไมห้วงหำ้มในปำ่ 

ตำมพระรำชบัญญัติปำ่ไม้ พทุธศักรำช 2484 

 

        เขียนท่ี....................................................... 

        วันท่ี.........เดอืน.........................พ.ศ.......... 

 

1. ข้ำพเจ้ำ......................................................................................................... 

(ก) เป็นบุคคลธรรมดำ สัญชำติ...................... .......... อำยุ ..............................ปี 

บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี                                                             ออกให้ ณ......................................... 

อยู่บ้ำนเลขท่ี.................. ตรอก/ซอย....................................... ถนน....................................... หมู่ท่ี............... 

ต ำบล/แขวง....................................... อ ำเภอ/เขต....................................... จังหวัด............................................ 

โทรศัพท์…………………………………………………………………. 

(ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท.................................... จดทะเบียนเมื่อ.....................................  

ณ........................................................ เลขทะเบียนท่ี............................................ มสี ำนักงำนตั้งอยู่เลขท่ี..................  

อ ำเภอ/เขต............................................. จังหวัด...................................... โทรศัพท์................................................. 

โดยมอี ำนำจลงชื่อแทนนติบุิคคลผู้ขออนุญำต ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว................................................. ชื่อสกุล......................................... 

สัญชำต.ิ............................ อำยุ.....................ปี บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี                                                    

ออกให้ ณ ........................................ อยู่บ้ำนเลขท่ี.................ตรอก/ซอย........................ ถนน............................... 

หมูท่ี่................. ต ำบล/แขวง............................... อ ำเภอ/เขต............................. จังหวัด........................................ 

โทรศัพท์.................................................................... 

 มอบอ ำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว.................................................. ชื่อสกุล................................................. 

สัญชำติ............... อำยุ..........ปี บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี                                                             ออกให้ 

ณ ....................................... อยู่บ้ำนเลขท่ี.............. ตรอก/ซอย................................ ถนน...................................... 

หมู่ท่ี................... ต ำบล/แขวง............................... อ ำเภอ/เขต............................... จังหวัด.....................................        

โทรศัพท์................................................................ 

  2. มคีวำมประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญำตท ำไม.้............................................................................ 

เพื่อ....................................................................................................... ในป่ำ............................................................ 

ต ำบล/แขวง........................................... อ ำเภอ/เขต.......................................... จังหวัด............................................. 

ตำมใบอนุญำต เล่มท่ี...................... ฉบับท่ี.............. ลงวันท่ี........... เดือน.................................. พ.ศ. .................. 

ตอ่อธิบดีกรมป่ำไม้ 

  3. เหตุผลท่ีขอรับใบแทนใบอนุญำต............................................................................. 

  4. พร้อมนี้ขำ้พเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้องมำด้วย ดังนี้ 

(1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวตำมกฎหมำยก ำหนด 

(2) กรณ.ี.. 

เลขรับท่ี........................................ 

วันท่ี.............................................. 

ลงช่ือ................................ผู้รับค ำขอ 

             

             

             



- ๒ - 

(๒) กรณเีป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องในกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

(๓) กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นผู้ท ำกำรแทน ต้องมีหนังสอืมอบอ ำนำจแนบท้ำยค ำขอ โดยติดอำกรแสตมป์

ให้ถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

(๔) ในกรณีท่ีใบอนุญำตท ำไม้หวงห้ำมในป่ำสูญหำย ให้แนบหลักฐำนกำรแจ้งควำมต่อเจ้ำพนักงำน

สอบสวน 

(๕) ในกรณีท่ีใบอนุญำตท ำไม้หวงห้ำมในป่ำช ำรุด หรือถูกท ำลำยบำงส่วนให้แนบใบอนุญำตท่ีช ำรุด 

หรือถูกท ำลำยบำงส่วนนัน้มำดว้ย 

 

 

(ลำยมอืช่ือ)................................................ผู้ขออนุญำต 

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

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ  แบบค ำขอนี้ ใชไ้ด้ท้ังไมส้ัก ไมห้วงห้ำมชนดิอื่น ซึ่งขึน้อยูใ่นป่ำ ไมว่ำ่จะขอเพื่อใชส้อยส่วนตัว หรือเพื่อกำรค้ำ  

              หรืออื่นๆ และได้รับค่ำธรรมเนียมแบบพิมพค์ ำขอจำกผู้ยื่นค ำขอแล้ว ตำมใบเสร็จรับเงิน ฉบับท่ี...............  

              เล่มท่ี.................... ลงวันท่ี............... เดอืน........................... พ.ศ. .................. 

   

 

            (ลงช่ือ)..........................................ผู้รับค ำขอ 

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

     ต ำแหนง่........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ค ำขอ ๔) 

 

 

 

 

ค ำขอรับใบอนุญำตท ำไมห้วงห้ำมที่ข้ึนอยู่ในทีด่ินที่มิใชป่่ำ 

ตำมพระรำชบัญญัติปำ่ไม้ พทุธศักรำช 2484 

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

เขียนท่ี................................................................. 

วันท่ี.............เดอืน........................พ.ศ................. 

 

  1. ข้ำพเจ้ำ..................................................................................................................................... 

(ก) เป็นบุคคลธรรมดำ สัญชำติ.......................... .......... อำยุ ..........................ปี  

บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี                                                              ออกให้ ณ ........................................ 

อยู่ บ้ำนเลขท่ี....................... ตรอก/ซอย............................ ถนน.................................... หมู่ ท่ี ............... 

ต ำบล/แขวง....................... อ ำเภอ/เขต...................... จังหวัด........................... โทรศัพท์.................................. 

(ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท..................................... จดทะเบยีนเมือ่................................... 

ณ...................................................... เลขทะเบียนท่ี............................................ มีส ำนักงำนตัง้อยู่เลขท่ี....................  

อ ำเภอ/เขต.................................... จังหวัด................................. โทรศัพท์........................................ 

โดยมีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว............................................................................ 

ชื่อสกุล................................................................................ สญัชำต.ิ..................... อำยุ......................ปี บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี 

                        ออกให้ ณ ............................................... อยู่บ้ำนเลขท่ี...............

ตรอก/ซอย............................... ถนน................................. หมู่ท่ี............... ต ำบล/แขวง.......................................

อ ำเภอ/เขต............................. จังหวัด................................... โทรศัพท์.....................................................  

มอบอ ำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว....................................................  ชื่อสกุล................................................. 

สัญชำติ....................... อำยุ...............ปี บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี                                                       ออกให้ 

ณ ...................................... อยู่บ้ำนเลขท่ี.............. ตรอก/ซอย..................... ถนน............................ หมูท่ี่................. 

ต ำบล/แขวง........................ อ ำเภอ/เขต........................... จังหวัด.............................. โทรศัพท์...................................  

๒. มคีวำมประสงค์ขอรับใบอนุญำตท ำไม.้....................................................................................... 

....................................................................................................................................... เป็นจ ำนวน....................ต้น

....................................ลูกบำศก์เมตร มกี ำหนดระยะเวลำ..................เดอืน 

  น.ส.๓ /น.ส.๓ก /น.ส.๓ข เลขท่ี............................................... 

ในท่ีดนิ     

โฉนดท่ีดนิ เลขท่ี.................................................... 

ต ำบล/แขวง............................................. อ ำเภอ/เขต............................................. จังหวัด........................................

เนื้อท่ี....................................ไร ่........................................งำน .....................................ตำรำงวำ 

 

เพื่อ... 

 

             

             

 

 

เลขรับท่ี........................................ 

วันท่ี.............................................. 

ลงช่ือ................................ผู้รับค ำขอ 

             



- ๒ - 

   ใชส้อยส่วนตัว 

เพื่อ  กำรค้ำ 

   อื่น ๆ .................................................. 

ตอ่อธิบดีกรมป่ำไม้ โดยมีอำณำเขตดังน้ี 

  ด้ำนทิศเหนอื  จด......................................วัดได้.............................เมตร 

  ด้ำนทิศตะวันออก  จด......................................วัดได้.............................เมตร 

  ด้ำนทิศใต้  จด......................................วัดได้.............................เมตร 

  ด้ำนทิศตะวันตก  จด......................................วัดได้.............................เมตร 

  ๓. ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำจะเป็นผู้น ำ หรือมอบอ ำนำจให้ตัวแทนเป็นผู้น ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ออกไป

ตรวจกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นและประทับตรำประจ ำต้นไม้ และจะน ำไม้ที่ท ำออกไปตำมเส้นทำง

..........................................................................................................  กับท้ังจะน ำไม้ไปให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี

ตรวจสอบหรือตรวจวัด เพื่อค ำนวณค่ำภำคหลวง ณ ท่ี........................................……………………………………………………… 

ตำมวัน เวลำ ท่ีเจ้ำหนำ้ที่นัดหมำย 

   ๔. ขำ้พเจำ้จะใชค้นงำนหรือผู้รับจำ้งเพื่อกำรนี ้เป็นจ ำนวน.................คน มรีำยชื่อดังตอ่ไปน้ี

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

  ๕. ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้องมำด้วย ดังนี้ 

(1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวตำมกฎหมำยก ำหนด 

(๒) กรณีเป็นนติบุิคคลให้ย่ืนเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องในกำรจดทะเบียนนติบุิคคล 

(๓) เอกสำรสทิธิท่ีดนิ หรือส ำเนำแสดงสิทธ์ิในท่ีดิน โดยมพีนักงำนเจ้ำหนำ้ที่ของหนว่ยงำนท่ีออก

เอกสำรนัน้รับรอง  

(๔) แผนทีส่ังเขป หรือแผนที่แสดงจุดท่ีต้ังบริเวณท่ีขออนุญำต 

(๕) กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นผู้ท ำกำรแทน ต้องมีหนังสอืมอบอ ำนำจแนบท้ำยค ำขอ โดยติดอำกรแสตมป์

ให้ถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

(๖) เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำม)ี 

 

            (ลงช่ือ)..........................................ผู้ขออนุญำต 

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

 

หมำยเหตุ  แบบค ำขอนี้ ใช้ได้ท้ังไม้สัก ไม้หวงห้ำมชนิดอื่น ซึ่งขึ้นอยู่ในท่ีดินท่ีมิใช่ป่ำ ไม่ว่ำจะขอเพื่อใช้สอยส่วนตัว  

               หรือเพื่อกำรค้ำ หรืออื่นๆ และได้รับค่ำธรรมเนยีมแบบพมิพค์ ำขอจำกผู้ย่ืนค ำขอแล้ว ตำมใบเสร็จรับเงิน  

               ฉบับท่ี................... เล่มท่ี...................... ลงวันท่ี................ เดอืน......................... พ.ศ. ................  

   

            (ลงช่ือ)..........................................ผู้รับค ำขอ 

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

     ต ำแหนง่...........................................  

 

 



(ค ำขอ 5) 

 

 

 

 

ค ำขอต่ออำยใุบอนุญำตท ำไมห้วงห้ำมที่ข้ึนอยู่ในที่ดนิที่มิใชป่่ำ 

ตำมพระรำชบัญญัติปำ่ไม้ พทุธศักรำช 2484 

 

        เขียนท่ี................................................... 

        วันท่ี............เดือน...................พ.ศ............. 

 

  1. ข้ำพเจ้ำ................................................................................................................................ 

(ก) เป็นบุคคลธรรมดำ สัญชำติ........................ ............... อำยุ...............................ปี  

บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี                                                            ออกให้ ณ ......................................... 

อยู่บ้ำนเลขท่ี..................... ตรอก/ซอย.................................. ถนน.............................................. หมู่ท่ี................ 

ต ำบล/แขวง........................ อ ำเภอ/เขต......................... จังหวัด........................... โทรศัพท์............................... 

   (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท.................................... จดทะเบียนเมื่อ...............................  

ณ............................................. เลขทะเบียนท่ี........................................ มีส ำนักงำนตั้งอยู่เลขท่ี...................  

อ ำเภอ/เขต.................................... จังหวัด................................... โทรศัพท์................................................. 

โดยมีอ ำนำจลงชื่อแทนนติิบุคคลผู้ขออนุญำต ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว............................................................................ 

ชื่อสกุล..................................................................... สัญชำต.ิ......................... อำยุ.............................ปี บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี                                                            

                     ออกให้ ณ ............................................... อยู่บ้ำนเลขท่ี.................... 

ตรอก/ซอย.............................. ถนน................................. หมู่ท่ี.................... ต ำบล/แขวง.....................................

อ ำเภอ/เขต.................................. จังหวัด..................................... โทรศัพท์....................................................... 

 มอบอ ำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว................................................. ชื่อสกุล........................................... 

สัญชำติ.................... อำยุ................ปี บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี                                                        ออกให้ 

ณ .............................................. อยู่บ้ำนเลขท่ี.................ตรอก/ซอย.................................. ถนน............................... 

หมู่ท่ี.............. ต ำบล/แขวง................................. อ ำเภอ/เขต............................. จังหวัด...................................        

โทรศัพท์....................................................................  

  2. มคีวำมประสงค์ขอตอ่อำยุใบอนุญำตท ำไม.้................................................................................ 

เพื่อ.................................................................................................................................................... 

      น.ส.๓ /น.ส.๓ก /น.ส.๓ข เลขท่ี............................. 

ในท่ีดนิ   

   โฉนดท่ีดนิ เลขท่ี.....................................  

เป็นจ ำนวน.......................ต้น หรือ.................................ลูกบำศก์เมตร ในท่ีดิน……………………………………………………………. 

ต ำบล/แขวง............................... อ ำเภอ/เขต................................ จังหวัด............................................ตำมใบอนุญำต 

เล่มท่ี................ ฉบับท่ี................ ลงวันท่ี............ เดือน........................ พ.ศ. ................ ซึ่งจะสิ้นอำยุวันท่ี............. 

เดอืน...................... พ.ศ. .............. ไปอกี..............เดอืน ตอ่อธิบดีกรมป่ำไม้ 

๓. ขำ้พเจ้ำ... 

              

             

เลขรับท่ี........................................ 

วันท่ี.............................................. 

ลงช่ือ................................ผู้รับค ำขอ 

             



- 2 - 

๓. ขำ้พเจ้ำจะใชค้นงำนหรือผู้รับจำ้งเพื่อกำรนี ้เป็นจ ำนวน.................คน มรีำยชื่อดังตอ่ไปน้ี

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

๔. พร้อมนี้ขำ้พเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้องมำด้วย ดังนี้ 

(1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวตำมกฎหมำยก ำหนด  

(2) ส ำเนำใบอนุญำตท ำไมห้วงหำ้มท่ีขึ้นอยู่ในท่ีดนิท่ีมิใชป่่ำ 

(3) กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นผู้ท ำกำรแทน ต้องมีหนังสอืมอบอ ำนำจแนบท้ำยค ำขอ โดยติดอำกรแสตมป์

ให้ถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

(4) เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำม)ี 

 

 

     (ลำยมอืช่ือ)................................................ผู้ขออนุญำต 

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

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ  แบบค ำขอนี้ ใช้ได้ท้ังไม้สัก ไม้หวงห้ำมชนิดอื่น ซึ่งขึ้นอยู่ในท่ีดินท่ีมิใช่ป่ำ ไม่ว่ำจะขอเพื่อใช้สอยส่วนตัว  

               หรือเพื่อกำรค้ำ หรืออื่นๆ และได้รับค่ำธรรมเนยีมแบบพมิพค์ ำขอจำกผู้ย่ืนค ำขอแล้ว ตำมใบเสร็จรับเงิน  

               ฉบับท่ี................... เล่มท่ี...................... ลงวันท่ี................ เดอืน......................... พ.ศ. ................  

   

 

            (ลงช่ือ)..........................................ผู้รับค ำขอ 

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

     ต ำแหนง่........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ค ำขอ 6) 

 

 

 

 

ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตท ำไมห้วงหำ้มที่ขึ้นอยูใ่นที่ดนิทีม่ใิช่ป่ำ 

ตำมพระรำชบัญญัติปำ่ไม้ พทุธศักรำช 2484 

 

        เขียนท่ี............................................. 

        วันท่ี.........เดอืน.................พ.ศ........ 

 

  1. ข้ำพเจ้ำ................................................................................................................................ 

   (ก) เป็นบุคคลธรรมดำ สัญชำติ....................................... อำยุ.................................ปี 

บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี                                                            ออกให้ ณ .......................................... 

อยู่บ้ำนเลขท่ี.................. ตรอก/ซอย.................................... ถนน........................................ หมู่ ท่ี.............. 

ต ำบล/แขวง............................ อ ำเภอ/เขต......................... จังหวัด........................... โทรศัพท์............................... 

   (ข) เป็นนิติบุคคล ประเภท.................................... จดทะเบียนเมื่อ.................................  

ณ....................................................... เลขทะเบียนท่ี......................................... มีส ำนักงำนตั้งอยู่เลขท่ี................  

อ ำเภอ/เขต.................................. จังหวัด.................................. โทรศัพท์.................................................... 

โดยมีอ ำนำจลงชื่อแทนนิตบุิคคลผู้ขออนุญำต ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว........................................................................... 

ชื่อสกุล................................................................................ สัญชำต.ิ.......................... อำยุ.................ปี บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี 

                                                        ออกให้ ณ ................................................... อยู่บ้ำนเลขท่ี..............

ตรอก/ซอย.................................... ถนน.................................. หมู่ท่ี........... ต ำบล/แขวง......................................

อ ำเภอ/เขต............................. จังหวัด........................................ โทรศัพท์......................................................... 

 มอบอ ำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว................................................ ชื่อสกุล............................................ 

สัญชำติ................... อำยุ...............ปี บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี                                                          ออกให้ 

ณ.................................... อยู่บ้ำนเลขท่ี............ ตรอก/ซอย............................ ถนน.............................. หมูท่ี่............ 

ต ำบล/แขวง....................................... อ ำเภอ/เขต.............................................. จังหวัด........................................... 

โทรศัพท์..............................................................................  

2. มีควำมประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญำตท ำไม้.......................................................................... 

เพื่อ......................................................................................................................................................  

    น.ส.๓ /น.ส.๓ก /น.ส.๓ข เลขท่ี............................. 

ในท่ีดนิ  

   โฉนดท่ีดนิ เลขท่ี.....................................  

ต ำบล/แขวง.............................. อ ำเภอ/เขต.............................. จังหวัด.........................................ตำมใบอนุญำต 

เล่มท่ี....................... ฉบับท่ี.................. ลงวันท่ี........... เดอืน...........................พ.ศ. ............... ตอ่อธิบดีกรมป่ำไม้ 

  3. เหตุผลท่ีขอรับใบแทนใบอนุญำต.................................................................................... 

   

4. พร้อมนี้... 

เลขรับท่ี........................................ 

วันท่ี.............................................. 

ลงช่ือ................................ผู้รับค ำขอ 

                 

             

             



- 2 - 

4. พร้อมนี้ขำ้พเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้องมำด้วย ดังนี้ 

(1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวตำมกฎหมำยก ำหนด 

(2) กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นผู้ท ำกำรแทน ต้องมีหนังสอืมอบอ ำนำจแนบท้ำยค ำขอ โดยติดอำกรแสตมป์

ให้ถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

(3) ในกรณีท่ีใบอนุญำตท ำไม้หวงห้ำมท่ีขึน้อยูใ่นท่ีดินท่ีมิใช่ป่ำสูญหำย ให้แนบหลักฐำนกำรแจ้งควำม

ตอ่พนักงำนสอบสวน 

(4) ในกรณีท่ีใบอนุญำตท ำไมห้วงห้ำมท่ีขึ้นอยูใ่นท่ีดินท่ีมใิชป่่ำช ำรุด หรือถูกท ำลำยบำงส่วนให้แนบ

ใบอนุญำตท่ีช ำรุด หรอืถูกท ำลำยบำงส่วนนัน้มำดว้ย 

 

 

(ลำยมอืช่ือ)................................................ผู้ขออนุญำต 

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

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ  แบบค ำขอนี้ ใช้ได้ท้ังไม้สัก ไม้หวงห้ำมชนิดอื่น ซึ่งขึ้นอยู่ในท่ีดินท่ีมิใช่ป่ำ ไม่ว่ำจะขอเพื่อใช้สอยส่วนตัว  

               หรือเพื่อกำรค้ำ หรืออื่นๆ และได้รับค่ำธรรมเนยีมแบบพมิพค์ ำขอจำกผู้ย่ืนค ำขอแล้ว ตำมใบเสร็จรับเงิน  

               ฉบับท่ี................... เล่มท่ี...................... ลงวันท่ี................ เดอืน......................... พ.ศ. ................  

   

 

            (ลงช่ือ)..........................................ผู้รับค ำขอ 

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

     ต ำแหนง่........................................... 

 

 

 

 

  
 
 
 



 
 (อนุญำต ๑) 

เล่มท่ี...................... 

 

ฉบับท่ี...................              ใบอนุญำตท ำไมส้ักในปำ่ 

ส ำนักงำน ................................. 

วันท่ี .........  เดอืน ........................... พ.ศ. ................. 

 อนุญำตให้................................................................................ อำยุ.................ปี  สัญชำติ.................  

มีภูมิล ำเนำอยู่ท่ีบ้ำนเลขท่ี................................. หมู่ท่ี....................... ถนน......................................................... 

ต ำบล............................................... อ ำเภอ........................................ จังหวัด...................................................... 

ท ำไม้สักในป่ำ....................................................... ท้องท่ีต ำบล...................................... อ ำเภอ.................................

จังหวัด............................................. จนถึงวันท่ี.............. เดอืน.................................... พ.ศ................ ตำมรำยกำรใน

ตำรำงข้ำงท้ำยนี้ โดยผู้รับอนุญำตต้องท ำไม้แต่เฉพำะต้นหรือท่อนท่ีมีรอยตรำอนุญำต ดังรูป เพื่อน ำไปให้พนักงำน

เจ้ำหนำ้ที่ตรวจวัดประทับตรำ เพื่อค ำนวณคำ่ภำคหลวง ณ ท่ี ................................................................................ 

 ผู้ รับอนุญำตได้ช ำระค่ ำภำคหลวงล่วงหน้ำแล้ว เป็นเงิน ............................................บำท  

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

 

๑ 

จ ำนวนไม ้

๒ 

อัตรำค่ำภำคหลวงตำมช้ันไม้  

ต่อลูกบำศกเ์มตร 

๓ 

รูปตรำประทับไม้และเลขเรียง

ประจ ำต้นหรือท่อน 

๔ 

หมำยเหต ุ

ชั้นไม ้ บำท สต. 

  

ชัน้ ก. 

ชัน้ ข. 

ชัน้ ค. 

ชัน้ ง. 

    

 

(ลำยมอืช่ือ)......................................ผู้อนุญำต 

            ต ำแหนง่...................................... 

 

 

ชัน้ไม้ ก. คือ  ไมส้กัซึ่งมีขนำดปริมำตรเนื้อไม ้ทอ่นละตั้งแต ่๐.๕๐ ลกูบำศกเ์มตรขึน้ไป 

ชัน้ไม ้ข. คอื  ไมส้ักซึ่งมขีนำดปริมำตรเนื้อไม ้ท่อนละต่ ำกวำ่ ๐.๕๐ ลูกบำศก์เมตรลงมำ จนถึง ๐.๓๐  ลูกบำศก์เมตร 

ชัน้ไม ้ค. คือ  ไมส้ักซึ่งมขีนำดปริมำตรเนื้อไม ้ท่อนละต่ ำกวำ่ ๐.๓๐ ลูกบำศก์เมตรลงมำ จนถึง ๐.๒๐  ลูกบำศก์เมตร 

ชัน้ไม้ ง. คือ  ไมส้กัซึ่งมีขนำดปริมำตรเนื้อไม ้ท่อนละต่ ำกว่ำ ๐.๒๐ ลกูบำศก์เมตร 

          

 

 

 

 



 (อนุญำต ๑) 

รำยกำรตรวจวดัไม้และคำ่ภำคหลวง 

(ส ำหรบัผู้ตรวจวดัลงรำยกำร) 

 

วัน เดือน ปี 

ที่ตรวจวดั 

ชั้นไม้ และ

จ ำนวนท่อนไม ้

ปริมำตร 

เนื้อไม้ 

ลูกบำศกเ์มตร 

รวมค่ำภำคหลวง รูปตรำ 

ใช้ในกำร

ตรวจวัด 

ลำยมือชื่อ 

ผู้ตรวจวัด 

หมำยเหต ุ

ชั้น จ ำนวน 
 

บำท 
 

สต. 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 (อนุญำต ๒) 

เล่มท่ี...................... 

 

ฉบับท่ี...................             ใบอนุญำตท ำไม้หวงหำ้มธรรมดำ นอกจำกไมส้ักในปำ่ 

ส ำนักงำน ................................. 

วันท่ี......... เดอืน........................... พ.ศ. ................. 

 อนุญำตให้.................................................................................  อำยุ............. ปี  สัญชำติ................... 

มภีูมิล ำเนำอยูท่ี่บ้ำนเลขท่ี............................ หมู่ท่ี...................... ถนน........................................................................ 

ต ำบล.............................................. อ ำเภอ............................................ จังหวัด......................................................

ท ำไมใ้นป่ำ................................................................ ท้องท่ีต ำบล.................................. อ ำเภอ................................

จังหวัด............................................ จนถึงวันท่ี.......... เดือน....................................... พ.ศ. ................ ตำมรำยกำร 

ในตำรำงข้ำงท้ำยนี้ โดยผู้รับอนุญำตต้องท ำไมแ้ตเ่ฉพำะต้นหรือท่อนท่ีมรีอยตรำอนุญำต ดังรูปแสดงในตำรำงช่อง ๕ และ

ต้องน ำไม้ไปตำมเส้นทำง.............................................................. ................... เพื่อน ำไปให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี

ตรวจวัดประทับตรำ เพื่อค ำนวณคำ่ภำคหลวง ณ ท่ี................................................................................ 

 ผู้ รับอนุญ ำตได้ช ำระค่ ำภำคหลวงล่วงหน้ำแล้ว เป็น เงิน ...........................................บำท  

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

 

๑  

ชนิดไม ้

๒ 

ขนำดจ ำกัด 

ซม. 

๓ 

จ ำนวนไม ้

๔ 

อัตรำค่ำภำคหลวง ต่อ

ลูกบำศกเ์มตร 

๕ 

รูปตรำประทับไม ้

๖ 

หมำยเหต ุ

บำท สต. 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

(ลำยมอืช่ือ).....................................ผู้อนุญำต 

               ต ำแหนง่..................................... 

 

 

(ไมช้นดิท่ีอนุญำตโดยไมต่้องประทับตรำ ให้ผู้อนุญำตหมำยเหตุและลงลำยมอืชื่อก ำกับไวใ้นช่อง ๖) 

 

 

 

 

 

 



 

(อนุญาต ๒) 

รายการตรวจวัดไม้และค่าภาคหลวง 

(ส าหรับผู้ตรวจวัดลงรายการ) 

 

วัน เดือน ป ี

ที่ตรวจวัด 

ชนิดไม ้ จ านวนท่อน ปริมาตร 

เนื้อไม ้

ลูกบาศก์เมตร 

รวม

ค่าภาคหลวง 

รูปตรำ 

ใช้ในการ

ตรวจวัด 

ลายมอืชื่อ 

ผู้ตรวจวัด 

หมายเหต ุ

บาท สต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  
 

 

 

 

 

 



 
 (อนุญำต ๓) 

เล่มท่ี...................... 

 

ฉบับท่ี....................                ใบอนุญำตท ำไมห้วงหำ้มที่ขึน้อยู่ในที่ดนิที่มิใช่ป่ำ 

ส ำนักงำน ................................. 

วันท่ี........... เดอืน........................... พ.ศ.................. 

 อนุญำตให้......................................................................................  อำยุ..............ปี  สัญชำติ......................

มภีูมิล ำเนำอยู่ท่ีบ้ำนเลขท่ี........................... หมู่ท่ี..................... ถนน.......................................................................... 

ต ำบล............................................... อ ำเภอ.................................................. จังหวัด................................................ 

ท ำไมห้วงหำ้มท่ีมิได้ขึ้นอยู่ในป่ำในท่ีดนิของ.........................................................................   

                   น.ส.3/น.ส.3ก/น.ส.3ข เลขท่ี........................... 

ตำม 

                         โฉนดท่ีดนิ เลขท่ี................................. 

                      

ตัง้อยู่ท่ีต ำบล.................................... อ ำเภอ............................. จังหวัด................................ และมีอำณำเขต ดังนี้ 

 ทิศเหนอืวัดได้.............................................เมตร จด........................................... 

 ทิศใตว้ัดได้..................................................เมตร จด........................................... 

 ทิศตะวันออกวัดได้......................................เมตร                 จด.......................................... 

 ทิศตะวันตกวัดได้........................................เมตร จด.......................................... 

 จนถึงวันท่ี........... เดือน................................ พ.ศ. .............. โดยผู้รับอนุญำตต้องท ำไม้แต่เฉพำะต้น

หรือท่อนท่ีมีรอยตรำอนุญำตแล้ว และต้องน ำไม้ไปตำมเส้นทำง..............................................................................

เพื่อน ำไปให้พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่ตรวจวัดประทับตรำเพ่ือยกเวน้ค่ำภำคหลวง ณ ท่ี........................................................ 

 

1 

ชนิดไม ้

2 

จ ำนวนไม ้

3 

รูปตรำประทับไม้และเลขเรียง

ประจ ำต้นหรือท่อน 

๔ 

หมำยเหต ุ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ลำยมอืช่ือ)........................................ผู้อนุญำต 

              ต ำแหนง่........................................ 

 

 



 

(อนุญำต ๓) 

รำยกำรตรวจวดัไม้ 

(ส ำหรบัผู้ตรวจวดัลงรำยกำร) 

 

วัน เดือน ป ี

ที่ตรวจวดั 

ชนิดไม ้ จ ำนวนไม้

(ท่อน) 

ปริมำตรเนื้อไม ้

(ลูกบำศก์เมตร) 

รูปตรำทีใ่ช้ใน

กำรตรวจวัด 

ลำยมือชื่อ 

ผู้ตรวจวัด 

หมำยเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



 
   

 

  (อนุญำต ๔) 

เล่มท่ี...................... 

 

ฉบับท่ี...................                    ใบอนุญำตท ำไม้ฟืนหรือไม้เผำถำ่น 

ส ำนักงำน ...................................... 

วันท่ี......... เดอืน........................... พ.ศ. .............. 

 อนุญำตให้.............................................................................. อำยุ................. ปี สัญชำติ..................... 

มภีูมิล ำเนำอยูท่ี่บ้ำนเลขท่ี.............................. หมู่ท่ี.............................. ถนน.............................................................. 

ต ำบล.......................................... อ ำเภอ.............................................จังหวัด............................................................

ท ำไมเ้พื่อ ท ำฟืน ท ำไมเ้ผำถ่ำน ในป่ำ............................................................. ท้องท่ีต ำบล..........................................

อ ำเภอ...........................จังหวัด................................. จนถึงวันท่ี.............เดอืน................................. พ.ศ.................. 

ตำมรำยกำรในตำรำงข้ำงท้ำยนี้ โดยผู้รับอนุญำตต้องท ำไม้แต่เฉพำะตน้หรือท่อนท่ีมีรอยตรำอนุญำต ดังรูป แสดงใน

ตำรำงช่อง ๕ และต้องน ำไม้ไปตำมเส้นทำง..................................................................เพื่อน ำไปให้พนักงำนเจ้ำหนำ้ท่ี

ตรวจวัดประทับตรำ ณ ที่............................................................................ 

 

๑ 

ชนิดไม ้

๒ 

ขนำดจ ำกัด 

(ซม.) 

๓ 

ปริมำณของฟืน 

หรือไม้เผำถำ่น 

(ลูกบำศก์เมตร) 

๔ 

อัตรำค่ำภำคหลวง

(ลูกบำศก์เมตร) 

๕ 

รูปตรำ 

ประทบัไม ้

๖ 

หมำยเหต ุ

บำท สต. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 (ลำยมอืช่ือ)............................................ผู้อนุญำต 

                                                           ต ำแหนง่............................................. 

 

 

ให้ขดีฆำ่ข้อควำมท่ีไม่ต้องกำรออก 

(ไมช้นิดท่ีอนุญำตโดยไม่ตอ้งประทับตรำให้ผู้อนุญำตหมำยเหตแุละลงลำยมือชื่อก ำกับไวใ้นช่อง ๖) 

 

 



 

 
(อนุญำต ๔) 

รำยกำรตรวจวดัไม้ฟืน หรือไม้เผำถำ่น และคำ่ภำคหลวง 

(ส ำหรบัผู้ตรวจวดัลงรำยกำร) 

 

๑ 

วัน เดือน ป ี

ที่ตรวจวดั 

๒ 

ปริมำณของฟืนหรือ

ไม้เผำถ่ำน (ลูกบำศก์

เมตร) 

๓ 

รวมค่ำภำคหลวง 

๔ 

ลำยมือชื่อ 

ผู้ตรวจวัด 

๕ 

หมำยเหต ุ

บาท สต. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบรับค ำขออนุญำตท ำไม้หวงห้ำม 

ตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 

เลขที่รับ.................... 

วันที่รับ..................... 
 

ชื่อผู้ขอ......................................................... เลขประจ ำตัวประชำชน   
 

ใบรับค ำขอนี ้ออกไว้เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำ กรมป่ำไม้ได้รับค ำขอไว้เรียบร้อยแล้ว และจะด ำเนินกำร

พิจำรณำต่อไป เมื่อได้รับหลักฐำนครบถ้วน โดยท่ำนได้ยื่นหลักฐำนไว้ ดังนี้  

  1. ใบค ำขออนุญำต 

  2. ใบค ำขอตอ่อำยุใบอนุญำต 

  ๓. ใบค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต 

๔. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรอืส ำเนำบัตรประจ ำตัวตำมกฎหมำยก ำหนด   

  ๕.กรณีเป็นนิตบิุคคลใหย้ื่นเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรจดทะเบียนนิตบิุคคล  

  ๖. แผนที่สังเขป หรอืแผนที่แสดงจุดที่ตัง้บริเวณที่ขออนุญำต 

  ๗. รำยละเอียดโครงกำรที่ขออนุญำต พร้อมแบบแปลน หรอืแผนผังโครงกำร หรอืกิจกรรม

ที่ขออนุญำต และอื่นๆ (ถ้ำมี) 

  ๘. หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) โดยติดอำกรแสตมป์ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย 

  ๙. เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี) 

             
 

เจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจสอบหลักฐำนแล้ว ปรำกฏว่ำ 

  เอกสำรหลักฐำนครบถ้วนถูกต้อง จ ำนวน ............................ แผ่น 

ทั้งนี ้ได้แจ้งและมอบใบรับค ำขอ ให้ผูข้ออนุญำตทรำบ เพื่อด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

                                                     ลงช่ือ...................................................เจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอ 

                                                   ...................................................หน่วยงำนผู้รับค ำขอ 

 

                    เอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน 

  ตำมข้อ........................................................................................................................ 

ให้ผู้ขออนุญำตส่งเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติม ภำยใน  ๑๕ วัน หำกผู้ขออนุญำตไม่ส่งเอกสำรหลักฐำน

ภำยในวันเวลำที่ก ำหนดดังกล่ำว ถือว่ำค ำขออนุญำตเป็นอันยกเลิก 

 

ลงช่ือ..............................................................ผู้ขออนุญำต 

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

 
 

             

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 



บัญชีรายการไม้สัก 

แนบท้ายใบอนุญาตเล่มที่.....................ฉบับที่................ลงวันที่......................................... 

อนุญาตให.้................................................................................ 

 

ล าดับที ่ ชนิดไม้ ขนาด เลขเรียง 

 

รูปรอยตรา 

ปีย่อ 

หมายเหตุ 

โต (ซ.ม.) ยาว (ซ.ม.) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชรีายการไม้หวงห้ามธรรมดา นอกจากไม้สักในป่า 

แนบท้ายใบอนุญาตเล่มที่.....................ฉบับที่................ลงวันที่......................................... 

อนุญาตให.้................................................................................ 

 

ล าดับที ่ ชนิดไม้ ขนาด เลขเรียง 

 

รูปรอยตรา 

ปีย่อ 

หมายเหตุ 

โต (ซ.ม.) ยาว (ซ.ม.) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชรีายการไม้ฟนืหรือไม้เผาถ่าน 

แนบท้ายใบอนุญาตเล่มที่.....................ฉบับที่................ลงวันที่......................................... 

อนุญาตให.้................................................................................ 

 

ล าดับที ่ ชนิดไม้ ขนาด เลขเรียง 

 

รูปรอยตรา 

ปีย่อ 

หมายเหตุ 

โต (ซ.ม.) ยาว (ซ.ม.) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


