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พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

ของราชการเป็นกฎหมายที่สง่เสริมสิทธิได้รูแ้ละการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน เป็นกฎหมาย

ที่มสี่วนส าคัญในการผลักดันใหเ้กิดการเปิดเผย และการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการและการใช้อ านาจรัฐ 

ซึ่งน าไปสู่การบริหารราชการที่มีความโปร่งใส อันเป็นปัจจัยหลักของการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบกับ

แนวนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้

อย่างกว้างขวาง ถูกต้องและรวดเร็ว จึงจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักถึงสิทธิได้รู้และเข้าถึง

ข้อมูลขา่วสารของราชการเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารฯ เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึน้ 

สืบเนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชาชนเกี่ยวกับ

การพิจารณาการขออนุญาตต่างๆ ประกอบกับมีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉบับลงวันที่ 

27 มกราคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัด

ความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 

วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งก าหนดไว้ในข้อ 2 ให้

หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ

ให้บริการประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน เอกสาร

และคู่มอืการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบ

หรอืข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมีคู่มือ

การปฏิบัติงานที่เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันสมัย ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้จึงได้จัดท าคู่มือการ

ให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ (ส าหรับประชาชน) เล่มนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน

ได้รับทราบขั้นตอนกระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้  ทั้งนี้ ได้

น าเสนอขอบเขต หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการตดิต่อ แบบฟอร์มการให้บริการ เป็นต้น 

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นข้อมูลส าหรับประชาชนเพื่อให้ได้รับทราบหลักเกณฑ์และขั้นตอน

กระบวนการใหบ้ริการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าคู่มือต้องขออภัย

มา ณ ที่นี่ด้วย 

         ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
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5.37 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมอื) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน 

เพื่อประดิษฐกรรม การแปรรูปไม้ช่ัวคราวเพื่อการค้า และการแปรรูปไม้ช่ัวคราวมิใช่ 

เพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร      146 

5.38 การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลีย่นแปลงวตัถุประสงค์ การเพิม่ ลด 

เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ ย้ายสถานที่ตั้ง โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท 

ในส่วนภูมภิาค           149 

5.39 การรับโอน การแก้ไขอาณาเขตและสาระส าคัญในการอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร   153 

5.40 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในส่วนภูมิภาค   158 

5.41 การอนุญาตท าการแปรรูปไม้ต้ังแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ในส่วนภูมิภาค   163 

5.42 การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลีย่นแปลงวตัถุประสงค์ การเพิม่ ลด  

เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ ย้ายสถานที่ตั้ง โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท 

ในส่วนภูมภิาค           166 

5.43 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจากไม้ยางพารา 

และไม้ที่ปลกูขึน้โดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ 

กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน 

จามจุรี และไม้ตาล ตามมติคณะรัฐมนตร ีในส่วนภูมภิาค     172 
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5.44 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แหง่พระราชบัญญัตปิ่าไม้   

พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงค์ตา่งๆ (ส่วนภูมิภาค)     177 

5.45 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แหง่พระราชบัญญัตปิ่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 เพื่อท าเหมอืงแร่ (ส่วนภูมิภาค)      181 

5.46 การขึน้ทะเบยีนที่ดนิเปน็สวนป่า (กรณีที่ดินที่ขอขึน้ทะเบยีนเปน็ที่ดนิทีไ่ด้รับอนญุาต 

ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ)        185 

6. ช่องทางรับข้อมูลเรื่องรอ้งเรียน          188 

7. เอกสารอ้างอิง                             188 

8. รายชื่อผูจ้ัดท า                     189 

ภาคผนวก ก 

ภาคผนวก ก1  พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐               ก1 

ภาคผนวก ก2  พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 

ของทางราชการ พ.ศ.2558                  ก2 



  

 

1. ความเป็นมา 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรอืกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ให้การรับรองสิทธิได้รู้ (Right to Know) หรือสิทธิที่จะให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการของรัฐได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยไม่ต้องมีส่วนได้เสีย พร้อมกับจะได้รับการ

คุ้มครองข้อมูลขา่วสารสว่นบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรอืควบคุมดูแลของรัฐด้วย 

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

เป็นกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนในการขออนุญาต

ตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา

พร้อมกับค าขอ และจะก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นค าขอด้วยตนเองก็ได้   

2. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้หรือได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของกรมป่าไม้ 

โดยแสดงความคดิเห็นและใช้สทิธิได้อย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบถึงขอบเขตและขั้นตอนการขอรับบริการต่างๆ ของกรมป่าไม้ 

3. เพื่อใหส้อดคล้องกับพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 

3. ขอบเขต 

คู่มือฉบับนี้ ครอบคลุมเนื้อหา หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทาง ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม 

แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง ช่องทางการใหบ้ริการ/การร้องเรียน และหน่วยงานที่รับผิดชอบของกระบวนการ

ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกระบวนการงานอนุญาต

ด้านป่าไม้ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

จ านวน 46 กระบวนการ ซึ่งช่วยให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการให้บริการข้อมูล

ข่าวสารของกรมป่าไม้ และกระบวนการขั้นตอนการให้บริการงานอนุญาตของกรมป่าไม้ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

คู่มือการให้บริการข้อมลูข่าวสารคู่มือการให้บริการข้อมลูข่าวสารตาม พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตาม พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   

และกระบวนงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและกระบวนงานอนุญาตตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของกรมป่าไม้ของกรมป่าไม้    

(ส าหรับประชาชน)(ส าหรับประชาชน)  
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4. กระบวนการให้บรกิารข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4.1 แนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

๑. เรื่องท่ีหน่วยงานสามารถให้ข้อมูลข่าวสารได้ทันที 

๑.๑  ข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ 

(๑) โครงสรา้งและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 

(๒) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 

(๓) สถานที่ตดิต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 

(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือ

การตคีวาม ทั้งนี ้เฉพาะที่จัดใหม้ีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มผีลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ข้อมูลขา่วสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

๑.๒  ข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ 

(๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและ

ค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินจิฉัยดังกล่าว 

(๒) นโยบายหรอืการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) 

(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 

(๔) คู่มอืหรอืค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 

(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มกีารอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง (ข้อมูลเอกสารที่ได้มีการจัดพิมพ์

เผยแพร่ตามจ านวนพอสมควรแล้ว) 

(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ

เอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 

(๗) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 

ทั้งนี ้ให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรอืข้อมูลขา่วสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ดว้ย 

(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

(8.1) ก าหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐ

ที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) 

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีก าหนดระยะเวลาย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่

ประกาศฉบับล่าสุด (ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2542) 

(8.2) ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นรายเดือน ตามแบบ สขร.1 มีก าหนดระยะเวลาย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

นับตั้งแต่เดือนล่าสุดที่มกีารสรุปผล (ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2543) 
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(8.3) ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่

ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

(ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 

(8.4) ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ

โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559) ทั้งนี ้

ตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไข ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ดังนี้ 

(1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น 

ระเบียบพัสดุ มติคณะรัฐมนตร ีและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(2) แผนการจัดหาพัสดุ 

(3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา 

ตามมาตรา 9 (8) และหลักเกณฑใ์นการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรอืรายการ 

(4) ผลการจัดหาพัสดุในแตล่ะโครงการหรอืรายการ 

(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8) 

(6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการ

ประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแตล่ะปีงบประมาณ 

(7) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดหาพัสดุของหนว่ยงาน 

(8) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของ

ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน 

ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ต้องเปิดเผย

ข้อมูลขา่วสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ดังนี้ 

(1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน 

รวมทั้งระเบียบหรอืข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และ

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรอืข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(3) ข้อมูลพืน้ฐานหรอืข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงาน 

(4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน 

ที่จัดท าโดยหน่วยงานหรอืหนว่ยงานภายนอก 
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(5) หลักเกณฑห์รอืขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ

การให้บริการ 

(6) รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติ

ที่เกี่ยวข้อง 

(7) รายงานการประเมินผลการใหบ้ริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดท า

โดยผู้ควบคุม 

ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานของหน่วยงาน ดังนี้ 

(1) โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือ

กฎหมายอื่น 

(2) วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจของหน่วยงาน 

(3) แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ใน

การด าเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

(4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากร

ของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

(5) คู่มอืเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนนิงาน 

(6) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ

หน่วยงาน เช่น รายงานประจ าปีของหน่วยงาน รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงาน

หรอืผลการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อ 4 ให้หนว่ยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

งบประมาณของหน่วยงาน ดังนี้ 

(1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

(2) หลักเกณฑแ์ละตัวชีว้ัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละ

แผนงานหรอืโครงการ 

(3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการ

ด าเนนิการ จ าแนกตามแผนงานและโครงการของผูค้วบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 

(4) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ

ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่จัดท าโดยผู้ควบคุมหรอืผูต้รวจสอบภายในของหนว่ยงาน 
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(5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงาน

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ข้อ 5 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานบุคคลของหนว่ยงาน ดังนี้ 

(1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสาร

หรอืประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือกหรอืสรรหาในแต่ละคราว 

(2) รายงานผลการด าเนนิการคัดเลือกหรอืสรรหาบุคลากร 

(3) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน

และผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ 

(4) หลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องการพิจารณาใหคุ้ณหรอืใหโ้ทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน 

(5) หลักเกณฑก์ารประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน 

(6) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ

ต่อบุคลากรและรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน 

ข้อ 6 ให้หนว่ยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลขา่วสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้ 

(1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน 

(2) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จ าแนกตามแผนงานและ

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหนว่ยงาน 

(3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม

แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน 

(4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานที่

จัดท าโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ

ตรวจเงนิแผ่นดนิหรอืหนว่ยงานภายนอกอื่นที่มหีนา้ที่ในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม

กฎหมายหรือตามมตคิณะรัฐมนตรี 

(8.5) ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูล

ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 (ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560) 

๑.๓  เอกสารเผยแพร่ของหนว่ยงาน 

ทั้งนี้ การขอข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๒. เรื่องท่ีห้ามมิให้เปิดเผย 

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์    

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔ 

๓. เรื่องที่หน่วยงานสามารถใช้ดุลยพินิจไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕ 

๓.๑ การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรอืการคลังของประเทศ 

๓.๒ การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ได้ ไมว่่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการ

รู้แหล่งที่มาของขอ้มูลข่าวสารหรอืไม่ก็ตาม 

๓.๓ ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทั้งนี้

ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการท าความเห็นหรือค าแนะน า

ภายในดังกล่าว 

๓.๔ การเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดอันตรายต่อชีวติหรอืความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

๓.๕ รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิ

ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 

๓.๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้

มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 

๓.๗ กรณีอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ส าหรับกรณีข้อ ๓ หน่วยงานสามารถน าเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ ผ่านคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ของกรมป่าไม้ เพื่อเสนอความเห็นประกอบใหอ้ธิบดีกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาวินจิฉัยสั่งการได้ 

 

4.2 ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ และข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย หรอือยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน 

๑. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ 

๑.๑ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ 

มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้หนว่ยงาน

ของรัฐตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามกฎหมายก าหนด คือ 

(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 

(2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
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ค าอธิบายเพิ่มเติม หน่วยงานของรัฐมีรูปแบบของการจัดองค์กรและมีอ านาจหน้าที่อย่างไร

ถือเป็นสิ่งที่ประชาชนควรรู้ เพราะหน่วยงานของรัฐเป็นองค์กรที่รัฐจัดให้มีขึ้นเพื่อบริการประชาชน และจะเป็น

ประโยชน์ตอ่การรับรู้ของประชาชน เพราะจะท าให้ประชาชนสามารถค้นหาหรือติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในเรื่องที่ประชาชนเกี่ยวข้องได้ ดังนั้น มาตรา 7 (1) และ (2) จึงบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการแสดงภาพรวม

ของโครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน ตลอดจนอ านาจหน้าที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงานโดยสรุป

ไปลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา 

(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรอืค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 

ค าอธิบายเพิ่มเติม เมื่อประชาชนทราบถึงหน่วยงานที่ควรติดต่อแล้ว สถานที่ติดต่อเพื่อ

ขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน า จึงเปรียบเสมือนช่องทางที่ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยถูกต้อง 

ดังนั้น มาตรา 7 (3) จึงบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดพิมพ์ “สถานที่ติดต่อ” ในราชกิจจานุเบกษาด้วย ซึ่ง

เมื่อมีสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าต่างๆ แล้ว หน่วยงานของรัฐจึงต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ไว้

เป็นการประจ า เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงาน หรือให้ค าแนะน าแก่ประชาชนให้

ไปข้อมูลขา่วสารจากหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ (มาตรา 12) 

(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย 

หรอืการตีความ ทั้งน้ี เฉพาะที่จัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

ค าอธิบายเพิ่มเติม กฎ  เป็นมาตรการที่น ามาใช้กันมากมายในการปกครอง โดยสภาพ

ของ “กฎ” นั้นคือ หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าโดยยังไม่เกิดผลกับข้อเท็จจริงกรณีใดกรณีหนึ่งโดยตรง 

ต่อเมื่อมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นตรงกับที่ก าหนดในกฎนั้นแล้วจึงจะเกิดสภาพทางกฎหมาย โดยมีผลกระทบต่อสิทธิ

หนา้ที่ที่เกี่ยวข้องโดยทันที โดยที่กลไกการท างานของกฎเป็นเช่นนี้และอาจเกิดผลกับผู้ใดก็ได้ จึงมีหลักว่ากฎนั้น

จะต้องพิมพ์แพร่หลายใหบุ้คคลได้ทราบก่อนเป็นการล่วงหน้า (Fair Warning) เพื่อที่บุคคลจะได้เตรียมตัวปฏิบัติ

ตามกฎได้ 

(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  ข้อมูลข่าวสารอื่น มาตรา 7 (5) บัญญัติให้คณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารมีอ านาจก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องน าข้อมูลข่าวสารอย่างอื่นลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาไว้ด้วย  

อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการยังไม่ได้มีการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง

ส่งข้อมูลขา่วสารอย่างอื่นเพื่อไปลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาเป็นการเพิ่มเติมจากที่กฎหมายก าหนด 

 

  ๑.2 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด

ให้มขี้อมูลขา่วสารของราชการอย่างน้อยตามที่มาตรา 9 ก าหนดไว้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ด้วย

ตนเอง (Public Inspection) ณ สถานที่ท าการของหนว่ยงาน ดังนี้ 
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(1) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง

และค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  ผลการพิจารณา (ค าวินิจฉัยหรือค าสั่ง) เป็นการใช้อ านาจของ

เจ้าหนา้ที่ของรัฐเพื่อใหก้ารเป็นไปตามกฎหมาย กฎหมายได้ถูกน ามาใช้อย่างไร จึงเป็นสิ่งที่ประชาชนควรรู้ เพื่อ

จะได้ทราบว่ากรณีของตนจะมีผลเช่นเดียวกับการพิจารณาที่เคยมีมาแล้วหรือไม่ เพราะผลการพิจารณาในอดีต

อาจเป็นบรรทัดฐานที่จะน ามาใช้อีกได้ มาตรา 9 (1) จึงก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับผลการพิจารณาของหน่วยงานรัฐแห่งนั้นให้ประชาชนได้ตรวจดู โดยให้รวมความเห็นแย้งและค าสั่งที่

เกี่ยวข้องดว้ยเพื่อให้รู้วา่ผลการพิจารณานั้นมีผลหนักแน่นเพียงใด และในที่สุดได้ถือปฏิบัติเช่นใด 

(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตาม 

มาตรา 7 (4) 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเป็นสิ่งที่ประชาชนควร

ได้รู้เพราะจะเกิดผลปฏิบัติจริงๆ ท านองเดียวกับผลการพิจารณาที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ดังนั้น นโยบายที่

ก าหนดไว้หรือการตีความการใช้กฎหมายใดๆ แม้ไม่เข้าข่ายเป็น “กฎ” ที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตาม

มาตรา 7 (4) แต่เมื่ออาจมผีลตอ่เอกชน ก็ต้องน ามาจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดูได้ 

(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  เอกสารงบประมาณที่ผ่านมาไม่เปิดเผยทั่วไปท าให้เป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพียงบางราย  อนึ่ง เอกสารงบประมาณเกี่ยวกับแผนงานและโครงการนี้เป็น

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในปีนัน้ๆ 

 (4) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ

หน้าที่ของเอกชน 

ค าอธิบายเพิ่มเตมิ  กรณีผลการพิจารณาที่มผีลโดยตรงต่อเอกชน เป็นผลการพิจารณา

ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตที่อาจเป็นบรรทัดฐานมาใช้ในปัจจุบัน และกรณีของนโยบายและการตีความ ก็เป็นสิ่งที่จะ

น ามาใช้ในปัจจุบัน ส่วนกรณีคู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานนี้ ก็เป็นสิ่งที่หน่วยงานของรัฐใช้อยู่ในปัจจุบัน

และจะใช้ต่อไปในอนาคตเช่นกัน และชัดเจนถึงขนาดปรากฏในคู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งหากมี

กรณีใดเกิดขึน้ เจา้หน้าที่ของรัฐจะปฏิบัติตามคู่มอืนั้นอย่างแน่นอน ดังนั้น มาตรา 9 (4) จึงบังคับให้หน่วยงานของรัฐ

ต้องจัดให้มีคู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดูด้วย  แต่ทั้งนี้เฉพาะที่เป็นคู่มือหรือ

ค าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานที่มีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชนเท่านั้น  ส่วนคู่มือหรือค าสั่ง ใดหากเปิดเผย

ออกไปจะกระทบถึงผลส าเร็จในการบังคับใช้กฎหมาย หนว่ยงานของรัฐอาจไม่เปิดเผยตามมาตรา 15 (2) ก็ได้ 

(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถงึตามมาตรา 7 วรรคสอง 
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ค าอธิบายเพิ่มเติม  ตามมาตรา 7 วรรคสอง ข้อมูลข่าวสารที่แพร่หลายเป็นสิ่งพิมพ์

แล้วไม่ต้องน ามาลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาอีกเพื่อลดความซ้ าซ้อนสิ้นเปลือง แต่ถึงกระนั้นมาตรา 9 (5) ก็บังคับ

ให้ตอ้งจัดใหม้ีสิ่งพิมพ์นัน้ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้เพื่อป้องกันปัญหาในกรณีจัดหาซือ้ภายหลังไม่สะดวก 

(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุน

กับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  สัญญาในการด าเนินงานต่างๆ ของรัฐโดยปกติทั่วไปย่อมไม่เป็นความลับ 

แต่ที่ผ่านมามักไม่เปิดเผยเท่าที่ควรท าให้ประชาชนขาดข้อมูลในการศึกษาติดตามการด าเนินงานของรัฐ จนบางครั้ง 

ปรากฏว่ามีสัญญาบางกรณีที่ท าไปโดยรัฐเสียเปรียบหรือการด าเนนิการตามสัญญาไม่ส าเร็จตามที่มุ่งหมาย 

ก. สัญญาสัมปทาน ได้แก่ สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะ เช่น 

การเดินรถประจ าทาง หรอืสัญญาให้เอกชนจัดท าประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การท าไม้ หรือท า

เหมอืงแร ่

ข. สัญญาผูกขาดตัดตอน คอื สัญญาที่ให้สิทธิเอกชนกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่

เพียงผูเ้ดียว เชน่ สัญญาให้ผลิตสุรา 

ค. สัญญารว่มทุนกับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ คือ กิจการที่เป็นของรัฐแต่มี

การรว่มทุนกับเอกชนในการจัดท า เชน่ สัญญาให้บริการโทรศัพท์ 

(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ

คณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี ให้ระบุชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ใน

การพิจารณาไว้ด้วย 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  โดยที่เห็นว่ามติของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการเหล่านี้มี

ความส าคัญในการบริหารราชการที่ประชาชนควรรู้ มาตรา 9 (7) จึงก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดเตรียม

มตคิณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการเหล่านีใ้ห้ประชาชนได้ตรวจดู และจะต้องระบุชื่อรายงานและข้อมูลข่าวสาร

ที่ใช้ในการพิจารณา แม้ไม่ต้องถึงขนาดน าตัวเต็มของรายงานและข้อมูลดังกล่าวมาแสดง แต่ก็เป็นข้อมูลให้แก่

ประชาชนที่สนใจจะไปขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสารนัน้เป็นรายชิ้นต่อไปได้ 

(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ค าอธิบายเพิ่มเตมิ  คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารอาจก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด

ให้มีข้อมูลข่าวสารใดๆ ให้ประชาชนตรวจดูเพิ่มเติมได้ตามมาตรา 9 (8) ซึ่งตั้งแต่มีการประกาศบังคับใช้กฎหมาย 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีการก าหนดประเภทของข้อมูลข่าวสารที่

หน่วยงานของรัฐต้องจัดใหม้ีเพื่อใหป้ระชาชนสามารถตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) เป็นการเพิ่มเติม 4 รายการ คือ 

1. ก าหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่

หัวหน้าส่วนราชการลงนามไว้แล้วเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8)  
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โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่จัดให้มีประกาศนั้น (ประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 

ฉบับลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2542) 

2. ก าหนดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ

จัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน โดยให้มีรายละเอียด

เกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ หรือจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับ

การคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผูเ้สนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อเป็นดรรชนีส าหรับการตรวจดูของ

ประชาชน (ประกาศของคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2543) 

3. ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่หน่วยงานของรัฐต้อง

จัดท า จัดให้มีหรือที่มีอยู่ในความครอบครองดูแล ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภายใต้กฎหมาย อนุสัญญา

และข้อตกลงระหว่างประเทศตามบัญชีแนบท้ายประกาศ และหรือภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง

หน่วยงาน เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้มาตรา 9 (8) ซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามประกาศดังกล่าว หมายความถึง 

3.1 รายงานและข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 

และสังคมในแต่ละขั้นตอนการด าเนินการ รวมทั้งรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

และข้อมูลขา่วสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานดังกล่าวด้วย 

3.2 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม รวมทั้งรายงานที่เกี่ยวกับมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ

ข้อมูลขา่วสารที่เกี่ยวข้อง 

3.3 รายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและปริมาณการปล่อยสารมลพิษสู่สิ่ งแวดล้อม 

และรายงานผลกระทบที่เกิดหรืออาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดท ารายงานหรอืรายงานผลกระทบแล้วแตก่รณี 

3.4 รายงานสถานการณ์และหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดหรือตรวจสอบ

มลพิษ สารพิษ วัตถุอันตรายและหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อมูลหรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับสภาวะ

สุขภาพ หรอืผลกระทบต่อสุขภาพ ที่เกิดจากมลพิษ สารพิษ วัตถุอันตราย และหรอืคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3.5 รายงานการศกึษาวิจัยหรอืการวิเคราะหเ์กี่ยวกับระดับการปนเปื้อนของสารพิษ

ในพืช และหรืออาหารที่ผลิตจากพืช และผลกระทบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานการตรวจสอบหรือรายงาน

ผลกระทบของการใช้สารเคมีในการเกษตรที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

3.6 รายงานการศกึษาวิจัยเกี่ยวกับระดับการปนเปื้อนของสารพิษในสภาพแวดล้อม

ต่างๆ โดยเฉพาะที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งขอ้มูลข่าวสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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3.7 รายงานผลกระทบและหรือรายงานผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลการเฝ้า

ระวังและหรือข้อมูลข่าวสารอื่น โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อาชีวอนามัยและอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

3.8 รายงานการศึกษาหรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดหรืออาจจะ

เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้ง

รายงานผลการด าเนินการที่ เกี่ยวข้องกับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ

ภาคอุตสาหกรรมด้วย 

3.9 รายงานการตรวจสอบผลการด าเนินงานที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ รวมทั้งผลการด าเนินการตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ซึ่งต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง

ตามกฎหมายหรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ส าหรับการอนุญาตหรือการอนุมัติ  เช่น รายงานผลการตรวจสอบการ

บ าบัดน้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม หรอืรายงานการตรวจสอบอื่นที่มลีักษณะเป็นท านองเดียวกัน 

3.10 รายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางหรอืจัดท าผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในแต่ละ

ระดับ รวมทั้งข้อมูลขา่วสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม 

3.11 สัญญาสัมปทาน ใบอนุญาต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือการด าเนินการ

ที่มผีลหรอือาจมผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและหรอืสังคม รวมทั้งสัญญาสัมปทาน และหรือใบอนุญาตที่

เกี่ยวข้องกับการใชห้รือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตดิ้วย 

3.12 กรอบการเจรจา รา่งความตกลง และหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งกรอบการเจรจา ร่างความตกลง และหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  และรวมตลอดถึงผลการด าเนินการตาม

พันธกรณีที่เกี่ยวข้องด้วย 

3.13 นโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ

ด้านสิ่งแวดล้มและสุขภาพ 

3.14 รายงานการประชุมและมติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้ง

ผลกระทบต่อสังคม ของคณะกรรมการที่แตง่ตั้งหรอืจัดให้มขีึน้ตามกฎหมายหรอืโดยมติคณะรัฐมนตรี 

3.15 ข้อมูลข่าวสารหรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

3.16 ข้อมูลขา่วสารอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอ้มูลในเชิงสถิต ิแผนที่ และอื่นๆ 

ประกาศฉบับนี้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารดัชนี

ส าหรับการสืบค้น ทั้งในรูปแบบหนังสือ เอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชาชนสามารถตรวจดูได้ ณ 

สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรา 9 และหรือโดยช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละ
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หน่วยงานตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้  

(ประกาศของคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 

4. ก าหนดให้ขอ้มูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง

พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไข ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่

เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ดังนี้ 

(1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น ระเบียบพัสดุ 

มตคิณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(2) แผนการจัดหาพัสดุ 

(3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา 

ตามมาตรา 9 (8) และหลักเกณฑใ์นการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรอืรายการ 

(4) ผลการจัดหาพัสดุในแตล่ะโครงการหรอืรายการ 

(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8) 

(6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผล

การจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแตล่ะปีงบประมาณ 

(7) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดหาพัสดุของหนว่ยงาน 

(8) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของส านักงาน

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ดังนี้ 

(1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้ง

ระเบียบหรอืข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอน

การให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรอืข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(3) ข้อมูลพืน้ฐานหรอืข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงาน 

(4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน 

ที่จัดท าโดยหน่วยงานหรอืหนว่ยงานภายนอก 

(5) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ

การให้บริการ 
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(6) รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเยน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง 

(7) รายงานการประเมินผลการใหบ้ริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดท าโดยผูค้วบคุม 

ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

ของหน่วยงาน ดังนี้ 

(1) โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรอืกฎหมายอื่น 

(2) วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจของหน่วยงาน 

(3) แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการ

ด าเนนิงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

(4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของ

หนว่ยงานตอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

(5) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอน

การปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

(6) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ของ

หน่วยงาน เช่น รายงานประจ าปีของหน่วยงาน รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงาน

หรอืผลการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

งบประมาณของหน่วยงาน ดังนี้ 

(1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

(2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละ

แผนงานหรอืโครงการ 

(3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ 

จ าแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุมหรอืผู้ตรวจสอบภายใน 

(4) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย

งบประมาณตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่จัดท าโดยผู้ควบคุมหรอืผูต้รวจสอบภายในของหนว่ยงาน 

(5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงาน

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ข้อ 5 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

บุคคลของหน่วยงาน ดังนี้ 

(1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือกหรอืสรรหาในแตล่ะคราว 
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(2) รายงานผลการด าเนนิการคัดเลือกหรอืสรรหาบุคลากร 

(3) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรใน

หน่วยงานและผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบ

ปีงบประมาณ 

(4) หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรใน

หนว่ยงาน 

(5) หลักเกณฑก์ารประเมนิการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรในหนว่ยงาน 

(6) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณ

ให้โทษต่อบุคลากรและรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรใน

หนว่ยงาน 

ข้อ 6 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้ 

(1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน 

(2) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จ าแนกตามแผนงานและ

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหนว่ยงาน 

(3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปีของหน่วยงาน 

(4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานที่จัดท าโดย

ผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดนิหรอืหนว่ยงานภายนอกอื่นที่มหีนา้ที่ในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมาย

หรอืตามมตคิณะรัฐมนตรี 

5. ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงนิงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัด

ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหง่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

2. ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 

2.1 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ตามมาตรา 14 หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมิได้ 

2.2 ข้อมูลข่าวสารตามที่มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดก าหนดไว้ในมาตรา 15 หน่วยงาน

ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ

หน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบกัน 
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ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้

เปิดเผยได้ หมายความถึงขอ้มูลข่าวสาร 

(1) ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของ

ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรอืการคลังของประเทศ 

ค าอธิบายเพิ่มเตมิ  เป้าหมายหลักของการรวมตัวเป็นรัฐ คอื ความมั่นคงของประเทศ เพราะ

เป็นหลักประกันพืน้ฐานในการอ านวยการให้ชีวติประชาชนด าเนินไปในสังคมได้อย่างสงบสุข มาตรา 15 (1) ได้

กล่าวถึง “ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลัง

ของประเทศ”  หากพิจารณาโดยองค์รวมแล้วจะมีความหมายกว้าง เพราะรวมไปถึงความมั่นคงในทุกๆ ด้าน 

เช่น การปกครองภายในประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทหาร การเศรษฐกิจ สังคมจิตวิ ทยา 

วิทยาการสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ แม้ความหมายของความมั่นคงจะกว้าง แต่ความส าคัญอยู่ที่น้ าหนักของเรื่องว่า

ส าคัญถึงระดับกระทบถึงความมั่นคงของประเทศจริงหรือไม่ เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และกลยุทธ์ 

ในการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนและระบบเศรษฐกิจ 

หากมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว อาจก่อให้เกิดการแสวงหาก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจเป็น

อันตรายต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจได้ 

(2) ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ

หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ 

การตรวจสอบ หรอืการรู้แหล่งท่ีมาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  กฎหมายเป็นมาตรการที่รัฐจัดให้มีเพื่อบังคับให้เกิดผลตามความ

ต้องการของสังคม และกฎหมายต่างๆ จะบังเกิดผลได้ต่อเมื่อมีกลไกบังคับให้เกิดผล กฎหมายส่วนใหญ่จะมี

กลไกบังคับโดยเจา้หนา้ที่ ดังนัน้ ขอ้มูลข่าวสารใดหากท าให้ “การบังคับกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจ

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้” แล้วกฎหมายก็ให้อ านาจเจา้หนา้ที่อาจมคี าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เพราะ

ย่อมเป็นการขัดตอ่ความมุง่หมายของสังคม ส าหรับแง่มุมที่ท าให้การบังคับกฎหมายไม่เกิดผลนั้น กฎหมายมิได้

จ ากัดว่าต้องเป็นเรื่องประเภทใด อาจเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การ

ตรวจสอบ หรอืแหลง่ที่มาของขอ้มูลข่าวสารก็ได้ 

(3) ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการ

เรื่องหน่ึงเรื่องใด แต่ทั้งน้ีไม่รวมถงึรายงานทางวชิาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้

ในการท าความเห็นหรอืค าแนะน าภายในดังกล่าว 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  ในการท างานของหน่วยงานของรัฐมักมีเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นกันหลายช้ัน 

ในระหว่างนั้นก็ยังไม่เกิดข้อยุติ  เรื่องที่ก าลังด าเนินการอาจมีข้อเสนออย่างหนึ่ง แต่ในช้ันที่สุดอาจจบลงเป็นอีก

อย่างหนึ่งก็ได้  ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีอิสระในการเสนอความเห็นได้เต็มที่โดยไม่ถูกรบกวนก่อนมีผลยุติ 

กฎหมายจึงให้เจ้าหนา้ที่อาจมีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็นความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานได้ 
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(เว้นแต่เป็นเรื่องที่มีกฎหมายก าหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น เช่น ในการพิจารณาออกค าสั่งทาง

ปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรือการจัดท าประชาพิจารณ์) และ

แม้จะล่วงพ้นจนเกิดข้อยุติและจะยังคงสั่งมิให้เปิดเผยต่อไปก็ได้ อย่างไรก็ตามถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามิใช่

เรื่องส าคัญที่จะกระทบอิสระและผลส าเร็จในการท างานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐจะสั่งเปิดเผยก็ได้ หรือ

ให้เปิดเผยเมื่อเกิดผลยุติแล้วก็ได้  อนึ่ง กรณีที่จะไม่เปิดเผยนี้ต้องเป็นส่วนของความเห็นเท่านั้น ไม่รวมไปถึง

ข้อมูลขา่วสารตา่งๆ ที่ใชเ้ป็นข้อเท็จจรงิในการพิจารณา 

(4) ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัย

ของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 

ค าอธิบายเพิ่มเตมิ  รัฐมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของสมาชิกในสังคม ข้อมูลข่าวสารใดหาก

จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงอาจมีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

นั้นได้ เช่น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพยานในการสอบสวนเรื่องต่างๆ ตลอดจนข้อมูลของผู้ที่เป็นผู้ร้องเรียน

เกี่ยวกับการทุจริต หรือประพฤติมิชอบต่างๆ ซึ่งอาจได้รับอันตราย ถ้ามีการเปิดเผยข้อมูลที่ท าให้รู้ตัวพยาน

เหล่านี ้เป็นต้น  แตใ่นหลายกรณีอาจตอ้งมกีารช่ังน้ าหนักของประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชีวิตของคนหนึ่งคน หาก

จ าเป็นอาจจะต้องแลกกับชีวติของคนรอ้ยคนหรือกับความมั่นคงที่ส าคัญของประเทศก็ได้ 

(5) ข้อมูลข่าวสารที่เป็นรายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผย

จะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับรายงานแพทย์ โดยปกติจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ

ประวัติการรักษาพยาบาลของคนไข้ต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประวัติสุขภาพ หรือประวัติการรักษาพยาบาลของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งและเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอย่างหนึ่ง โดยปกติแพทย์จะไม่น าไปเปิดเผยใหบุ้คคลอื่นได้ทราบ 

และในส่วนของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจอยู่ในระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ของหน่วยงานรัฐ เช่น ประวัติการท างานของเจา้หนา้ที่ หรอืข้อมูลขา่วสารสว่นบุคคลซึ่งรวมอยู่หรือเป็นส่วนหนึ่ง

ของข้อมูลข่าวสารของราชการอื่นๆ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว     

จะเป็นการรุกล้ าสิทธิสว่นบุคคลโดยไม่สมควร เจ้าหนา้ที่ก็อาจมีค าสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลขา่วสารดังกล่าวได้ 

(6) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มี

ผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  ถ้ากฎหมายใดห้ามเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด ก็ย่อมต้องบังคับตาม

กฎหมายนั้น เช่น การเปิดเผยว่ามีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชนเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ (มาตรา 15 

วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537) การห้ามเจ้าหน้าที่เปิดเผยรายละเอียดในการขอรับ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ก่อนที่อธิบดีจะสั่งให้ประกาศโฆษณาค าขอนั้นได้ (มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ

สิทธิบัตร พ.ศ. 2522) หรอืกรณีของกรมสรรพากรที่มปีระมวลรัษฎากร มาตรา 10 ที่ก าหนดห้ามมิให้เปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของผู้เสียภาษีแก่ผู้ใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจหรือศาล 
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ส่วนขอ้มูลข่าวสารที่เอกชนผู้ให้มาไม่ประสงค์ใหเ้ปิดเผยย่อมเป็นไปตามข้อเท็จจริง ขณะที่ได้ให้ข้อมูลข่าวสารมา

ว่าได้แสดงความประสงค์ไว้เช่นใด  ซึ่งอาจเป็นกรณีโดยแจง้ชัดหรอืโดยปริยายก็ได้ การที่กฎหมายให้หน่วยงานของรัฐ

ค านงึถึงความประสงคข์องเอกชนผู้ให้ขอ้มูลข่าวสารก็เพื่อให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปโดยได้รับความเชื่อถือ

ไว้วางใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  หากหน่วยงานของรัฐไม่รักษาความไว้วางใจที่ให้ข้อมูลข่าวสารมา และกลับน าไป

เปิดเผยเสีย ต่อไปเอกชนจะไม่เชื่อถือให้ขอ้มูลข่าวสารใดๆ แก่หนว่ยงานของรัฐอีก 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่าข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิดเผย

ต่อบุคคลใดได้หรอืไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวิธีรักษามิให้รั่วไหล พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 จึงได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารนั้น ตามระเบียบที่

คณะรัฐมนตรีก าหนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ .ศ. 2544 ซึ่งในระเบียบว่าด้วยการรักษา

ความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ได้ก าหนด ค านิยามของ “ข้อมูลข่าวสารลับ” ไว้ว่าหมายความถึง 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ที่มีค าสั่งไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือ

ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับเอกชนซึ่งมี

การก าหนดให้มีช้ันความลับเป็น ช้ันลับ ช้ันลับมาก หรือ ช้ันลับที่สุด  โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของ

หนว่ยงานของรัฐและประโยชน์แหง่รัฐประกอบกัน 

ดังนั้น เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ก าหนด หน่วยงานของรัฐจึงมีหน้าที่ ใน

การพิจารณาก าหนดช้ันความลับของข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 และมาตรา 15 ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ใน

การก าหนดช้ันความลับตามที่ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ก าหนดไว้ ซึ่ง

จะต้องแยกแยะความลับออกเป็น 3 ระดับ คือ ช้ันลับ ช้ันลับมาก หรือช้ันลับที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาระและ

ความส าคัญของข้อมูลข่าวสารแต่ละเรื่องว่าสมควรจะก าหนดช้ันความลับในระดับใด ตามค านิยามของช้ัน

ความลับแต่ละประเภท กล่าวคือ 

“ลับที่สุด” หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์แหง่รัฐอย่างรา้ยแรงที่สุด 

“ลับมาก” หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์แหง่รัฐอย่างรา้ยแรง และ 

“ลับ” หมายความถึง ข้อมูลขา่วสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรอืเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ประโยชนแ์หง่รัฐ 
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4.3 แผนผังข้ันตอนกระบวนการบรกิารข้อมูลข่าวสาร (work flow) 
 

 
 

4.4 ขั้นตอนการให้บรกิารตามช่องทางต่างๆ 

๑. กรณตีิดต่อด้วยตนเอง  

ที่ตัง้ : อาคารเทียมคมกฤส ช้ัน ๑ กรมป่าไม้ ๖๑ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

๑.๑ กรอกแบบค าขอดูข้อมูลข่าวสาร 

๑.๒ เจ้าหน้าที่แยกประเภทเรื่องที่จะขอรับบริการ 

 ๑.๒.๑ กรณีมีขอ้มูล : ช่วยเหลือ แนะน า ค้นหาจากดัชนีขอ้มูลข่าวสาร 

 ๑.๒.๒ กรณีไม่มีขอ้มูล : ส่งผูเ้ช่ียวชาญใหค้ าแนะน า ปรึกษา เพื่อขอรับค าแนะน าจากหน่วยงานอื่น 

๑.๓ ถ่ายส าเนา (กรณีมีขอ้มูล) 

๑.๔ รับรองส าเนา (กรณีมีข้อมูล) 

๑.๕ รวบรวมสถิติขอ้มูล 
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๒. กรณตีิดต่อทางโทรศัพท์  

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๖๕๗ หรือ ๕๐๕๓ 

หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1310 กด 3  

๒.๑ สอบถามช่ือที่อยู่ / เรื่องที่ขอรับบริการ 

๒.๒ เจ้าหน้าที่แยกประเภทเรื่องที่จะขอรับบริการ 

 ๒.๒.๑ กรณีมีขอ้มูล : ช่วยเหลือ แนะน า ค้นหาจากดัชนีขอ้มูลข่าวสาร 

 ๒.๒.๒ กรณีไม่มีข้อมูล : ส่งผูเ้ช่ียวชาญใหค้ าแนะน า ปรึกษา เพื่อขอรับค าแนะน าจากหน่วยงานอื่น 

๒.๓ ถ่ายส าเนา (กรณีมีขอ้มูล) 

๒.๔ รับรองส าเนา (กรณีมีข้อมูล) 

๒.๕ รวบรวมสถิติขอ้มูล 

๓. กรณตีิดต่อทางหนังสือ 

๓.๑ สารบรรณรับเรื่อง 

๓.๒ พิจารณาส่งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

๓.๓ หนว่ยงานเจ้าของเรื่องด าเนนิการและตอบกลับโดยเร่งด่วน (ภายใน ๑๕ วันท าการ) 

๓.๔ ส่งเรื่องใหศู้นย์บริการประชาชนกรมป่าไมร้วบรวม 

๓.๕ รวบรวมสถิติขอ้มูล 

๔. กรณตีิดต่อทางเว็บไซต์ 

๔.๑ ผูร้ับบริการสามารถเรียกดูข้อมูลขา่วสารเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ (www.forest.go.th) และ

เว็บไซต์ของศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ (www.forest.go.th/service) 

๔.๒ หากผู้รับบริการต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 

(E-mail) หรอืหัวข้อกระดานสนทนาบนหนา้เว็บไซต์ 

๔.๓ รวบรวมข้อมูลตอบกลับโดยเร่งด่วน 

๔.๔ รวบรวมสถิติขอ้มูล 

 

4.5 มาตรฐานการให้บรกิาร 

๑. มาตรฐานด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บรกิาร 

 ๑.๑ มีการจัดท าแนวทางในการด าเนินงานที่มขีั้นตอนและระยะเวลาในการใหบ้ริการที่เหมาะสม 

 ๑.๒ มกีารเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการที่ส านักงาน และทางเว็บไซต์ 

 ๑.๓ มีการจัดท าแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

 ๑.๔ มีการจัดท าดัชนีขอ้มูลข่าวสารไว้ใหบ้ริการ 
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๒. มาตรฐานด้านบริการของเจ้าหน้าที่ 

 ผู้ให้บริการเป็นส่วนส าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อคุณภาพของการบริการ เพราะผู้ให้บริการมี

ปฏิสัมพันธ์ต่อผู้รับบริการโดยตรง ดังนั้น จึงควรให้ความส าคัญในการบริหารบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีลักษณะที่

เหมาะสม และมีมาตรฐานในการให้บริการ ดังนี้     

 ๒.๑ มีทัศนคติที่ถูกต้องในการให้บรกิาร การบริการที่ท าให้ผู้รับบริการประทับใจนั้น ต้องมา

จากจิตใจและทัศนคติของผู้ให้บริการที่เห็นพ้องกันว่า ผู้รับบริการคือจุดมุ่งหมายของการท างานของตน 

ผูร้ับบริการเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดตอ้งอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือให้เต็มก าลังความสามารถ 

 ๒.๒ มีมิตรไมตรี การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการนั้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานของ 

ความมมีิตรไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัย ท าให้ผู้รับบริการมคีวามอบอุ่นใจ 

 ๒.๓ มีความรู้ ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้ในงานของตนอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะสามารถ

ให้บริการได้ถูกต้อง สามารถใช้ความรูท้ี่มช่ีวยแก้ไขปัญหาใหแ้ก่ผู้รับบริการได้ 

 ๒.๔ มีความสุภาพ ผู้ให้บริการควรมีกิริยามารยาท มีความสุภาพอ่อนน้อม ยกย่องให้เกียรติ

ผูร้ับบริการ  

 ๒.๕ มีความเต็มอกเต็มใจช่วยเหลือ การมจีติใจใฝบ่ริการ (Service Mind) ที่จะเต็มอกเต็มใจ

ที่จะให้บริการเป็นจติวิญญาณของผูใ้ห้บริการที่ดี และช่วยใหผู้ร้ับบริการรูส้ึกประทับใจเมื่อมารับบริการ 

 ๒.๖ มีความเสมอภาคในการให้บรกิาร ผูใ้ห้บริการต้องมีความเสมอภาคในการให้บริการแก่

ผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะมีฐานะหรือสถานะทางสังคมในระดับใด ก็ควรที่จะให้บริการ 

ในมาตรฐานเดียวกันโดยไม่มคีวามเหลื่อมล้ า 

 ๒.๗ มีความเหมาะสม  ผูใ้หบ้ริการควรมีการแต่งกาย ท่าทาง บุคลิกภาพ การใช้วาจาที่เหมาะสม 

๓. มาตรฐานด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ๓.๑ มีเก้าอีน้ั่งคอยส าหรับผูม้าใช้บริการ 

 ๓.๒ สถานที่ใหบ้ริการมคีวามสะอาดปลอดภัย 

 ๓.๓ มีช่องทางการสื่อสารกับผูร้ับบริการ (อย่างนอ้ย ๓ ช่องทาง) จ านวน ๔ ช่องทาง ดังนี้ 

๑) ด้วยตนเอง 

๒) ทางโทรศัพท์ 

๓) ทางหนังสอืราชการ 

๔) ทางเว็บไซต์ 

 ๓.๔ มีป้ายบอกทาง / แผนผังจุดบริการตามล าดับขั้นตอน / ป้ายชื่อหอ้ง 
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๔. มาตรฐานด้านคุณภาพการให้บรกิาร  

 ๔.๑ ด้านข้อมูลข่าวสาร 

๔.๑.๑ ข้อมูลมีความทันสมัย 

๔.๑.๒ ข้อมูลมีความถูกต้อง หรอืครบถ้วน 

๔.๑.๓ ข้อมูลที่ได้รับตรงความตอ้งการของผูร้ับบริการ 

๔.๑.๔ ข้อมูลเข้าถึงได้งา่ย 

 ๔.๒ ด้านการรับโทรศัพท ์

๔.๒.๑ รับทันทีที่เสียงโทรศัพท์ดังขึน้ ไม่ควรทิง้ใหก้ริ่งเรียกเกิน ๓ ครั้ง อย่าใหค้นอื่นรอนาน 

๔.๒.๒ ยิ้มก่อนพูด (Put smile in your voice) 

๔.๒.๓ ใช้ค าว่า “สวัสดี” แทนฮัลโหล ทุกครั้งที่รับโทรศัพท์พูดว่า “สวัสดีค่ะ(ครับ)” ต่อด้วย

การบอกชื่อ สถานที่ และ”ยินดีรับใช้ค่ะ(ครับ)” ก่อนเสมอ 

๔.๒.๔ ในกรณีที่ปลายสายรอ ต้องให้บริการทุก ๒๐ วินาที ไม่ปล่อยให้รออยู่ว่าง ๆ นาน

เกินไป เมื่อครบ ๖๐ วินาที ให้ยุติการตดิต่อโดยให้ปลายสายเลือกเอาว่า จะให้คนที่ตอ้งการพูดด้วยโทรกลับไปที่

หมายเลขอะไร หรอืจะโทรมาใหม่ หรอืฝากข้อความไว้ 

๔.๒.๕ ใช้ค าว่า “สวัสดี” เมื่อเริ่มและจบการสนทนา “ขอโทษ” เมื่อท าให้อีกฝ่ายรอ

หรือเราต่อผิด “ขอประทานโทษ” เมื่อคนมารับผิดคน เสียงไม่ชัด อยากให้เขาบอกชื่อ หรือเมื่อต้องการสรุป

การสนทนา ยุติการสนทนา หรือท าอะไรที่คิดว่าจะมีผลกระทบต่อผู้สนทนา “กรุณา” เมื่อต้องการให้ 

คนอื่นท าอะไรใหเ้รา ช่วยเหลือเรา พูดดังขึน้ บอกข้อมูลมากขึ้น หรอือะไรก็ตามที่เป็นผลประโยชน์ตอ่เรา 

๔.๒.๖ อย่าพูดขณะที่อะไรอยู่ในปาก 

๔.๒.๗ อย่าดัดเสียงพูดให้ทุ้ม แหลม ค่อย ดัง ช้า เร็ว สูง ต่ า จนผิดไปจากธรรมชาติ 

๔.๒.๘ เมื่อต้องการถามชื่อ ต้องถามว่า “ไม่ทราบว่าให้เรียนว่าใครจะเรียนสายด้วยคะ

(ครับ)” หรอื “จากที่ไหนคะ (ครับ)” 
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5. กระบวนงานอนุญาตด้านป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 จ านวน 46 กระบวนการ 

5.1 การขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปในเขตกรุงเทพมหานคร 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ เป็นงานที่กรมป่าไม้ใหบ้รกิารแกป่ระชาชนและผูป้ระกอบธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 

2484 มาตรา 48 (ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไมแ้ปรรูป มีไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชงิชัน ไม้เกด็

แดง ไม้อเีมง่ ไม้พะยุงแกลบ ไมก้ระพี ้ไม้แดงจีนไมข้ะยุง ไม้ซกิ ไม้กระซกิ ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไมห้มากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เกด็ด า ไม้อี

เฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย แปรรูป ไมว่่าจ านวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจ านวนเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร ไวใ้นครอบครอง 

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต)กฎกระทรวง ข้อก าหนด นโยบายของ

กรมป่าไม้ ประกาศกรมปา่ไม้ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับควบคุม ก ากับ และตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ขออนญุาตให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงือ่นไขของกรมป่าไม้ให้ถูกต้อง 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ (พักกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.))  

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียม

คมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร  กทม. 

10900/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 16 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

-ผู้ประกอบการย่ืนค าขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

-พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถกูต้องสมบูรณ์ของเอกสาร

หลักฐานและรับเรื่องลงทะเบียนรับค าขอ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน)   

(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที/่ประมวลเรื่องเสนอตามล าดบัชั้น 

(หมายเหต:ุ (ผู้ขออนุญาตต้องท าการนัดหมายกับเจา้หน้าที่ในการตรวจ

สถานที่ทีข่ออนุญาต))  

7 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดกีรมป่าไม้ลงนามอนญุาต และแจง้ผลการ

พิจารณาอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

4) - 

ผู้ประกอบการช าระเงินค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ (ส่วนการคลงั ส านกับรหิารกลาง กรมป่าไม้))  

10 นาท ี ส านักการอนุญาต 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

5) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าที่เขียนใบอนุญาต/เสนอเสนอผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายจากอธบิดี

กรมป่าไม ้

ลงนามในใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดกีรมป่าไม้ลงนามในใบอนญุาต และแจง้ผลการ

พิจารณาอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2519) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

4) 

 

แผนที่สังเขปสถานที่ประกอบกิจการ อาณาเขต และสถานที่ตดิต่อข้างเคียง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

5) 

 

หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบกิจการ อาทิ ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับ

เจ้าบ้าน    หรือส าเนาโฉนดที่ดิน หรือสัญญาเช่า หรือหนังสือยนิยอมให้ใช้

สถานที่ ส าเนาทะเบียนบ้านของเจา้ของสถานท่ี ส าเนาบัตรประจ าตัวของเจ้าของ

สถานที่ 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

6) 

 

กรณเีป็นนิติบุคคล ให้น าหลักฐานที่เก่ียวข้องในการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลมา

ประกอบการพิจารณา 

ฉบับจริง 0 ชุด 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

23 



  

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

7) 

 

บัญชีรายการไม้แปรรูป (ถ้ามี) พร้อมหลักฐานการได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

8) 

 

หนังสือมอบอ านาจกรณผีู้ขอไม่ไดม้าตดิต่อด้วยตนเอง พรอ้มส าเนาบัตร

ประจ าตัวผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

9) 

 

ค าขอใบคู่มอืคนงานหรอืผู้รับจ้าง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  

 

2) ใบคู่มอืคนงานหรือผู้รับจ้าง 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 1 บาท 

  

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ใบรับค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ค าขอ1 

(หมายเหต:ุ -)  

3) แผนที่สังเขป 

(หมายเหต:ุ -)  

4) หนังสือสญัญา 

(หมายเหต:ุ -)  

5) หนังสือมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ -)  

6) ค าขอใบคูม่ือคนงานหรือผู้รับจ้าง 

(หมายเหต:ุ -)  
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ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

7) บัญชีรายชื่อคนงานหรือผู้รับจ้าง 

(หมายเหต:ุ -)  

8) ตัวอย่างการกรอกเอกสารขอตัง้โรงคา้ไม้แปรรูป 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2579 5852 หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203 โทรสาร 0 2579 6533 

(หมายเหต:ุ -)  
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5.2 การออกใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 

  ผู้ใดน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหนา้ที่ก ากับไปด้วยตามข้อก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งไม้ทีข่อออกใบเบกิทางจะต้อง

เป็นไม้ในกรณีดังนี ้

  1.น าไม้หรือของป่าที่ได้รับใบอนญุาตให้ท าหรือเก็บออกจากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตไปถึงสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตแล้ว 

  2.น าไม้ที่ท าโดยไม่ต้องรับอนุญาตออกไปถึงด่านป่าไม้แรกแล้ว 

  3.น าไม้หรือของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร ไปถึงด่านศุลกากรหรือด่านตรวจศุลกากรที่น าเข้ามาแล้ว 

  4.น าไม้หรือของป่าที่รับซือ้จากทางราชการป่าไม้ ไปจากที่ที่ไม้หรือของปา่นั้นอยู่ 

  เป็นการปฏิบัติตามมาตรา 38 และมาตรา 39 แหง่พระราชบัญญัตปิ่าไม้ พุทธศักราช 2484 

  หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึง่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรบั ตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 2884 

  ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

 

 ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ด่านป่าไม้ประเภท 1 หมายความว่า ด่านป่าไม้ที่กรมป่าไมก้ าหนดให้มีพนกังาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง มีจ านวน  38  ด่าน  สังกัดส านักด่านป่าไม้ 

หมายเหตุ : รายละเอยีดชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ปรากฏในเว็บ

ไซด์ของส านักด่านป่าไม้ http://www.forest.go.th/forest_checkpoint/index.php  

หรือตารางหมายเหต/ุติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ด่านป่าไม้ประเภท 2 หมายความว่า ด่านป่าไม้ที่มิได้ก าหนดไว้ให้เป็นด่านป่าไม้

ประเภท 1  ได้แก่ ดา่นป่าไม้กรุงเทพ  จ านวน  4  สาขา สงักัดส านักดา่นป่าไม้  

และด่านป่าไมท้ี่สังกัดหรือขึน้ตรงกับจังหวัดท้องที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 6 ชั่วโมง 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้รับบริการย่ืนค าขอออกใบเบิกทาง และให้เจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้ตรวจสอบ

ความครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐาน 

(หมายเหต:ุ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน))  

7 นาที ส่วนด่านป่าไม ้

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้ตรวจสอบ ชนิด จ านวน ขนาด ปรมิาตร รูปรอยตรา เลข

เรียง หรือเคร่ืองหมายไม้หรือของป่าว่าครบถ้วนตรงตามหลกัฐานที่น ามา

แสดงหรือไม่  และรับรองการตรวจสอบไม้ โดยประทับตราประจ าตัว

พนักงานเจ้าหน้าที่ ทีห่น้าตัดของไม ้

5 ชั่วโมง ส่วนด่านป่าไม ้
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ (หากตรวจสอบแล้วว่า ไม้และเอกสารหลักฐาน ไมถู่กต้องตรงกัน 

จะต้องมีการแก้ไข  แต่หากว่าแก้ไขไม่ได้หรือเป็นการส าแดงเท็จ จะต้องถกู

ด าเนินคดีตามกฎหมายป่าไม)้)  

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

หัวหน้าด่านป่าไม้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามในใบเบกิทางน าไม้หรือของ

ป่าเคลื่อนที่  และแจ้งให้ผู้ขออนญุาตทราบพร้อมส่งมอบใบเบกิทาง เพื่อใชใ้น

การก ากับไมห้รือของป่าในการน าเคลื่อนที่ต่อไป 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที ส่วนด่านป่าไม ้

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ค าขอใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

3) 

 

บัญชีรายการไม้หรือของป่า 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

4) 

 

เอกสารหลักฐานแสดงการได้มาซึง่ไม้หรือของป่า 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (1 ใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวง หรือใบผัดผอ่นหรือยกเว้นค่าภาคหลวง 

2 ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการน าเข้าเขตดา่นป่าไม้ 

3 ไม/้ของป่าทีน่ าเข้าต้องมีใบเสร็จรับเงิน กศก. และใบขนสินค้าขาเขา้ 

4 ไม้หรือของป่าที่รับซือ้จากทางราชการป่าไม้ ต้องมีใบเสร็จรับเงิน 

5 ใบเบิกทางหรือหนงัสือก ากับไม้แปรรูป 

6 เอกสารอื่นที่อธิบดกีรมป่าไม้ก าหนด) 

กรมป่าไม ้

5) 

 

หนังสือมอบอ านาจ กรณทีี่เจ้าของไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยตัวเอง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 
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ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมในการออกใบเบิกทางไม้สัก 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 50 บาท 

  

2) ค่าธรรมเนียมออกใบเบิกทางไม้ชนิดอื่นๆ 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 20 บาท 

  

3) ค่าธรรมเนียมออกใบเบิกทางของป่า 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 5 บาท 

  

4) ค่าธรรมเนียมท าการล่วงเวลา 

(หมายเหต:ุ (คิดร้อยละ 10 ของอัตราค่าภาคหลวง แต่อย่างสูงไม่เกิน 400 บาท))  

 ค่าธรรมเนยีม 10 % 

  

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ตัวอย่างการกรอกค าขอใบเบิกทาง 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

บัญชีด่านป่าไมป้ระเภท 1  จ านวน 38 ด่าน  ในความรับผดิชอบของส านกัด่านป่าไม้ 

1 ด่านป่าไม้หินกอง จงัหวัดสระบุร ี โทรศัพท์ 036 336292 

2 ด่านป่าไม้บางทราย จังหวัดชลบุรี  โทรศัพท์ 038 491246 , 038 047532 

3 ด่านป่าไม้นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 034 331119 

4 ด่านป่าไม้กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  

5 ด่านป่าไม้กบินทรบ์ุร ีจังหวัดปราจนีบุรี  โทรศัพท์ 037 281520 

6 ด่านป่าไม้บางไทร จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  โทรศัพท์ 035262441 

7 ด่านป่าไม้ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  โทรศัพท์ 02 1945613  

8 ด่านป่าไม้ฉะเชงิเทรา จังหวัดฉะเชงิเทรา  โทรศัพท์ 038 981421 

9 ด่านป่าไม้สงิห์บุรี จังหวัดสงิหบ์ุร ี โทรศัพท์ 036 522735 

10 ด่านป่าไม้สมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ  โทรศัพท์ 02 7017021 

11 ด่านป่าไม้มหาชัย จังหวดัสมุทรสาคร  โทรศัพท์ 034 411482 

12 ด่านป่าไม้ปากท่อ จังหวัดราชบุร ี โทรศัพท์ 032 281290 

13 ด่านป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์  โทรศัพท์ 032 611083 

14 ด่านป่าไม้บ้านไผ่ จังหวัดขอนแกน่  โทรศัพท์ 043 272668 

15 ด่านป่าไม้หนองบัวโคก จังหวัดชยัภูมิ  

16 ด่านป่าไม้ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  โทรศัพท์ 044 365280 

17 ด่านป่าไม้ท่าลี่ จงัหวัดเลย  โทรศัพท์ 042 889090 

18 ด่านป่าไม้หนองคาย-เวียงจันทน ์จังหวัดหนองคาย  โทรศัพท์ 042 474325 

19 ด่านป่าไม้บงึกาฬ จงัหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ 042 491229 

20 ด่านป่าไม้นครพนม จังหวัดนครพนม  โทรศัพท์ 042 501324 

21 ด่านป่าไม้มกุดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ 042 661182 

22 ด่านป่าไม้พบิูลมังสาหาร จังหวัดพิบูลมังสาหาร  โทรศัพท์ 045 210833 
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23 ด่านป่าไม้แม่ฮ่องสอน จังหวัดแมฮ่อ่งสอน 

24 ด่านป่าไม้เชียงราย จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ 052 021075 

25 ด่านป่าไม้เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 053 242408 

26 ด่านป่าไม้นา่น จังหวัดน่าน  โทรศัพท์ 054 774045 

27 ด่านป่าไม้งาว จงัหวดัล าปาง  โทรศัพท์ 053 260397 

28 ด่านป่าไม้เด่นชัย จังหวัดแพร่  โทรศัพท์ 054613026 

29 ด่านป่าไม้สุโขทัย จังหวดัสุโขทัย  โทรศัพท์ 055 611498 

30 ด่านป่าไม้ตาก จงัหวัดตาก  โทรศัพท์ 055 511560 

31 ด่านป่าไม้พษิณุโลก จังหวดัพิษณุโลก 

32 ด่านป่าไม้ปากน้ าโพ จงัหวัดนครสวรรค์ 

33 ด่านป่าไม้ปฐมพร จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 077 596629 

34 ด่านป่าไม้พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์ 077 441106 

35 ด่านป่าไม้ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ 075 412607 

36 ด่านป่าไม้จะนะ จงัหวัดสงขลา  โทรศัพท์ 074 431076 

37 ด่านป่าไม้ระนอง จงัหวัดระนอง  โทรศัพท์ 077 825137 

38 ด่านป่าไม้สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  โทรศัพท์ 073 611577 

 

บัญชีด่านป่าไมป้ระเภท 2 จ านวน 1 ด่าน ในความรับผดิชอบของส านักด่านป่าไม้ 

1 ด่านป่าไม้กรุงเทพ จ านวน 1 ด่าน 

 1.1 ด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาบางเขน  โทรศัพท์ 02 5794853 

 1.2 ด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาบางโพ  โทรศัพท์ 02 9125062 

 1.3 ด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาลาดกระบัง  โทรศัพท์ 02 73779544 

 1.4 ด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาคลองเตย  โทรศัพท์ 02 2693360 , 02 6727173 

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนด่านป่าไม้ ส านกัป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ          

โทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5678 และ 5679 โทรสาร 0 2579 4853 

(หมายเหต:ุ -)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

29 



  

5.3 การน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เขา้เขตด่านป่าไม ้

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 

  ผู้ใดน าไม้หรือของป่าเข้าเขตด่านป่าไม้ ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่ประจ าด่านป่าไม้นั้น โดยแสดงใบเบกิทางก ากบัไม้หรือของป่า หรือหนงัสือ

ก ากับไมแ้ปรรูปที่น ามานั้น แล้วแตก่รณี ภายในก าหนดห้าวันนบัแต่วันทีเ่ขา้เขตด่าน ซึ่งจะต้องปฏิบัตติามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 โดยเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือให้ผ่านด่านได้แล้ว จงึให้น าไม้หรือของป่านั้นไปได้ ซึ่งการ

อนุญาตนั้น ให้พนกังานเจ้าหน้าทีป่ฏบิัติโดยมิชักช้า 

  หากผู้ใดฝา่ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางจ าคกุไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึง่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรบั ตามมาตรา 71 ทวิ แห่ง

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 

  ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ด่านป่าไม้ประเภท 1 กรมป่าไม้ก าหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏบิัติงานตลอด 

24 ชั่วโมง จ านวน  38  ด่าน  สังกดัส านักด่านป่าไม ้

หมายเหตุ : รายละเอยีดชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ปรากฏในเว็บ

ไซด์ของส านักด่านป่าไม้ http://www.forest.go.th/forest_checkpoint/index.php  

หรือตารางหมายเหต ุ

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ด่านป่าไม้ประเภท 2 หมายความว่า ด่านป่าไม้ที่มิได้ก าหนดไว้ให้เป็นด่านป่าไม้

ประเภท 1  ได้แก่ ดา่นป่าไม้กรุงเทพ  และด่านป่าไมท้ี่สังกัดจังหวัดท้องที่  /

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 6 ชั่วโมง 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้รับบริการย่ืนค าขอการแจ้งการน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ 

แสดงใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคลือ่นที่ /หนังสือก ากับไมแ้ปรรูป  แล้วแต่

กรณี  และให้เจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้ตรวจสอบความครบถ้วนถกูต้องสมบูรณ์

ของเอกสารหลักฐาน 

(หมายเหต:ุ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน))  

10 นาท ี ส านักด่านป่าไม ้

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้ตรวจสอบ ชนิด จ านวน ขนาด ปรมิาตร รูปรอยตรา เลข

เรียง หรือเคร่ืองหมายไม้หรือของป่าว่าครบถ้วนตรงตามหลกัฐานที่น ามา

แสดงหรือไม่  และรับรองการตรวจสอบไม้ โดยประทับตราประจ าตัว

พนักงานเจ้าหน้าที่ทีห่น้าตัดของไม ้

(หมายเหต:ุ (หากตรวจสอบแล้วพบวา่ ไม้และเอกสารหลักฐานไม่ตรงกัน 

5 ชั่วโมง ส านักด่านป่าไม ้
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

จะต้องมีการแก้ไข แต่หากว่าแก้ไขไมไ่ด้หรอืเป็นการส าแดงเท็จ จะต้องถกู

ด าเนินคดีตามกฎหมายป่าไม)้)  

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

หัวหน้าด่านป่าไม้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามอนญุาตใหแ้จ้งเข้าเขตดา่น

ป่าไม้ หรืออนุญาตให้ผ่านด่านป่าไม้ได้ ในใบเบิกทางน าไม้หรือของป่า

เคลื่อนที่ /หนังสือก ากับไม้แปรรูปที่น ามาแสดง แล้วแตก่รณี  และแจง้ให้ผู้ขอ

อนุญาตทราบพรอ้มส่งมอบเอกสาร เพื่อใช้ในการก ากับไม้หรือของป่าต่อไป 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที ส านักด่านป่าไม ้

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ค าขอการแจ้งการน าไม้หรือของปา่เคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

3) 

 

ใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคลือ่นที่  หรือหนังสือก ากับไม้แปรรูป 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

4) 

 

หนังสือมอบอ านาจ กรณทีี่เจ้าของไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยตัวเอง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) - หนังสืออนุญาตให้ไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม้  

(หมายเหต:ุ (ฉบับละ / หน่วยเป็นบาท))  

 ค่าธรรมเนยีม 5 บาท 

  

2) - ค่าธรรมเนียมท าการล่วงเวลา   

(หมายเหต:ุ (คิดร้อยละ 10 ของอัตราค่าภาคหลวง แต่อย่างสูงไม่เกิน 400 บาท))  

 ค่าธรรมเนยีม 10 % 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ตัวอย่างการกรอกค าขอการแจง้การน าไม้หรือของป่าเข้าเขตด่านป่าไม้ 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

บัญชีด่านป่าไมป้ระเภท 1  จ านวน 38 ด่าน  ในความรับผดิชอบของส านกัด่านป่าไม้ 

1 ด่านป่าไม้หินกอง จงัหวัดสระบุร ี โทรศัพท์ 036 336292 

2 ด่านป่าไม้บางทราย จังหวัดชลบุรี  โทรศัพท์ 038 491246 , 038 047532 

3 ด่านป่าไม้นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 034 331119 

4 ด่านป่าไม้กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  

5 ด่านป่าไม้กบินทรบ์ุร ีจังหวัดปราจนีบุรี  โทรศัพท์ 037 281520 

6 ด่านป่าไม้บางไทร จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  โทรศัพท์ 035262441 

7 ด่านป่าไม้ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  โทรศัพท์ 02 1945613  

8 ด่านป่าไม้ฉะเชงิเทรา จังหวัดฉะเชงิเทรา  โทรศัพท์ 038 981421 

9 ด่านป่าไม้สงิห์บุรี จังหวัดสงิหบ์ุร ี โทรศัพท์ 036 522735 

10 ด่านป่าไม้สมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ  โทรศัพท์ 02 7017021 

11 ด่านป่าไม้มหาชัย จังหวดัสมุทรสาคร  โทรศัพท์ 034 411482 

12 ด่านป่าไม้ปากท่อ จังหวัดราชบุร ี โทรศัพท์ 032 281290 

13 ด่านป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์  โทรศัพท์ 032 611083 

14 ด่านป่าไม้บ้านไผ่ จังหวัดขอนแกน่  โทรศัพท์ 043 272668 

15 ด่านป่าไม้หนองบัวโคก จังหวัดชยัภูมิ  

16 ด่านป่าไม้ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  โทรศัพท์ 044 365280 

17 ด่านป่าไม้ท่าลี่ จงัหวัดเลย  โทรศัพท์ 042 889090 

18 ด่านป่าไม้หนองคาย-เวียงจันทน ์จังหวัดหนองคาย  โทรศัพท์ 042 474325 
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19 ด่านป่าไม้บงึกาฬ จงัหวัดบึงกาฬ  โทรศัพท์ 042 491229 

20 ด่านป่าไม้นครพนม จังหวัดนครพนม  โทรศัพท์ 042 501324 

21 ด่านป่าไม้มกุดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ 042 661182 

22 ด่านป่าไม้พบิูลมังสาหาร จังหวัดพิบูลมังสาหาร  โทรศัพท์ 045 210833 

23 ด่านป่าไม้แม่ฮ่องสอน จังหวัดแมฮ่อ่งสอน 

24 ด่านป่าไม้เชียงราย จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ 052 021075 

25 ด่านป่าไม้เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 053 242408 

26 ด่านป่าไม้นา่น จังหวัดน่าน  โทรศัพท์ 054 774045 

27 ด่านป่าไม้งาว จงัหวดัล าปาง  โทรศัพท์ 053 260397 

28 ด่านป่าไม้เด่นชัย จังหวัดแพร่  โทรศัพท์ 054613026 

29 ด่านป่าไม้สุโขทัย จังหวดัสุโขทัย  โทรศัพท์ 055 611498 

30 ด่านป่าไม้ตาก จงัหวัดตาก  โทรศัพท์ 055 511560 

31 ด่านป่าไม้พษิณุโลก จังหวดัพิษณุโลก 

32 ด่านป่าไม้ปากน้ าโพ จงัหวัดนครสวรรค์ 

33 ด่านป่าไม้ปฐมพร จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 077 596629 

34 ด่านป่าไม้พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์ 077 441106 

35 ด่านป่าไม้ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ 075 412607 

36 ด่านป่าไม้จะนะ จงัหวัดสงขลา  โทรศัพท์ 074 431076 

37 ด่านป่าไม้ระนอง จงัหวัดระนอง  โทรศัพท์ 077 825137 

38 ด่านป่าไม้สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  โทรศัพท์ 073 611577 

 

บัญชีด่านป่าไมป้ระเภท 2 จ านวน 1 ด่าน ในความรับผดิชอบของส านักด่านป่าไม้ 

1 ด่านป่าไม้กรุงเทพ จ านวน 1 ด่าน 

 1.1 ด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาบางเขน  โทรศัพท์ 02 5794853 

 1.2 ด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาบางโพ  โทรศัพท์ 02 9125062 

 1.3 ด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาลาดกระบัง  โทรศัพท์ 02 73779544 

 1.4 ด่านป่าไม้กรุงเทพ สาขาคลองเตย  โทรศัพท์ 02 2693360 , 02 6727173 

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนด่านป่าไม้ ส านกัป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900   (โทรศัพท์ 0 

2561 4292-3 ต่อ 5679   โทรสาร  0 2579 4853  หรือ website : http://www.forest.go.th/forest_checkpoint/index.php) 

(หมายเหต:ุ (ถ้าการให้บรกิารไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้))  
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5.4 การขอรับใบอนุญาตใหม้เีลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่กรุงเทพมหานคร 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. เป็นเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีตน้ก าลังตัง้แตห่นึ่งแรงม้า โดยมีแผ่นบงัคับโซ่ยาวตั้งแต่สิบสองนิว้ หรือเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีตน้ก าลังตัง้แต่หนึง่แรงมา้ หรือแผ่น

บังคับโซ่ยาวตั้งแตส่ิบสองนิว้ ส่วนหนึง่ส่วนใด 

2. ผู้ย่ืนค าขอต้องมีอายุไม่ต่ ากว่าย่ีสบิปีบรบิูรณ์ 

3. มีสัญชาติไทย 

4. มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

6. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

7. ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใชใ้บอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตาม พ.ร.บ. นี ้เว้นแตก่ารถูกเพกิถอนใบอนุญาตดงักล่าวผ่านมาแล้วไม่

น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่ถกูเพิกถอนใบอนุญาต 

8. ไม่เคยต้องโทษส าหรับความผิดตาม พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมาย

ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มาก่อน 

9. กรณีเป็นนิติบุคคล ผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 2-8 

10 ทั้งนีน้ายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีผู้ขอนุญาตมคีณุสมบัติไม่ถูกต้อง มีลกัษณะต้องหา้ม กรมป่าไม้แจง้การไม่อนุญาตภายใน 

7 วันท าการ นับแต่ทราบผลการตรวจสอบ 

11. ทั้งนีเ้มื่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ลงนาม ออกใบรับรองใหม้ีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๒)แล้ว ผู้ย่ืนค าขอฯจัดหาเลือ่ยโซ่ยนต์ภายในก าหนดตามที่ระบุไว้

ในใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๒) 

12. ขั้นตอนการด าเนนิงานตามคูม่ือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ส านกัการอนุญาต  กรมป่าไม้ 

เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทร. 02-579-2391  โทรสาร. 02-579-2391/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(พักเที่ยงเวลา 12.00-13.00 น.) 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 135 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตให้มเีลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ. ๑) พร้อมเอกสารประกอบ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน) 

(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้แจง้ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิม่เติมภายใน 7 วัน นับตัง้แต่วันที่ได้รับค าขอ))  

1 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ท าหนังสือถึงหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ 

(หมายเหต:ุ -)  

8 วันท าการ ส านักการอนุญาต 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

3) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 

2. นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ทุกจังหวัด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ศาลเยาวชน

และครอบครัวกลาง และกรมบังคับคดีตรวจสอบและแจง้ใหก้รมป่าไม้ทราบ 

(หมายเหต:ุ (ทั้งนีน้ายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีผู้ขอ

อนุญาต มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง มีลักษณะต้องห้ามเจ้าหน้าที่จะแจ้ง ไม่อนุญาต

ภายใน 7 วัน นับแตท่ราบว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือมีลักษณะต้องห้าม))  

90 วัน - 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

3. นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ลงนาม ออกใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๒) 

และแจง้ให้ผู้ย่ืนค าขอทราบ มารับใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ 

(หมายเหต:ุ (ผู้ย่ืนค าขอ จัดหาเลื่อยโซ่ยนต์ ภายในก าหนดตามใบรับรองให้มี

เลื่อยโซ่ยนต์))  

18 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

4. นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ลงนาม ออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๓) 

และแจง้ให้ผู้ย่ืนค าขอทราบและมารับใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

18 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 4 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 4 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

แบบฟอร์ม ลซ.๑ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

4) 

 

รายละเอียดเก่ียวกับอาชีพ/กิจการ ท่ีต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

หนังสือรับรองนิตบิุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 2 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

6) ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและขอ้บังคับบริษัทจ ากัดที่จดทะเบยีนไว้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 2 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มค าขอรับใบอนุญาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.๑) 

http://new.forest.go.th/chainsaw/wp-content/uploads/sites/7/2014/07/8.pdf 
 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ส านกัการอนุญาต กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 02 561 4292-3 

ต่อ 5206 
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5.5 การออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (กรณียื่นค าขอที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 

และสาขาทุกสาขา หรือศูนย์ป่าไม้จังหวัด) 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้ไม้เปน็สินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ 

และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วา่ด้วยหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไข การส่งไม้และไมแ้ปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 จุดประสงค์

เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเพือ่ประโยชน์ของรัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเพื่อป้องกันการลกัลอบตัดไม้ในป่าธรรมชาติออกมา

จ าหน่ายและเข้าสู่ตลาดการค้าไม้ ระเบียบฉบับนีม้ีผลบงัคับใช้ตัง้แต่วนัที่ 18 มีนาคม 2549 จากประกาศและระเบียบดังกล่าว สนิค้าไม้ที่จะส่งออก

ไปนอกราชอาณาจักรต้องมีหนงัสือรับรองจากกรมป่าไม้ เพื่อแสดงว่าเป็นไม้ ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น ไม้ที่ได้จัดท าเป็นของส าเร็จรูป ซึง่

ไม่เหมาะที่จะน าไปแปรรูปเป็นอย่างอืน่ ส าหรับไม้สักท่อนและไมแ้ปรรูป ก าหนดให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ส่งออกแต่เพียงเจ้าเดียว ตามมติ

คณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2543 เรื่อง การขออนุญาตส่งไม้สักสวนป่าออกจ าหน่ายต่างประเทศและการขอยกเวน้พิกัดอัตรา

อากรขาออก โดยผู้ขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ต้องยื่นค าขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องต้อง ระเบียบกรมป่าไม้ วา่ด้วยการออก

หนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถา่นไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร พ.ศ. 2552 (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ) 

http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&amp;ctl=DetailLegal&amp;mid=527&amp;legalID=537 

http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&amp;ctl=DetailLegal&amp;mid=527&amp;legalID=160 

http://taxclinic.mof.go.th/upload/iblock/b59/b59a0cd7a219623bc3a8facaec116b4d.pdf 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด))  

1. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และ สาขาทุกสาขา 

2. ศูนย์ป่าไม้จังหวัด 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอยื่นค าขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(หมายเหต:ุ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และ สาขาทกุสาขา หรือ

ศูนย์ป่าไม้จังหวัด ))  

30 นาที - 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและค าขอหนังสือรับรองสินค้าไม้ 

(หมายเหต:ุ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน/ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 

1-13 และ สาขาทุกสาขา หรือศูนย์ป่าไม้จังหวัด ))  

2 ชั่วโมง - 

 

3) การพิจารณา 

นัดหมายผู้ประกอบการเพื่อตรวจสอบสินค้า 

(หมายเหต:ุ (ทั้งนีผู้้ประกอบการต้องย่ืนท าการนัดหมายภายใน 2 วันท าการ/

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และ สาขาทกุสาขา หรือศูนย์งานป่า

ไม้จังหวัด ))  

2 วันท าการ - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

4) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสินค้า 

(หมายเหต:ุ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และ สาขาทกุสาขา หรือ

ศูนย์ป่าไม้จังหวัด ))  

1 วันท าการ - 

 

5) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

(หมายเหต:ุ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และ สาขาทกุสาขา หรือ

ศูนย์ป่าไม้จังหวัด))  

1 วันท าการ - 

 

6) การพิจารณา 

ผู้อ านวยการส านักป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟป่า พจิารณาให้ความเหน็ 

(หมายเหต:ุ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และ สาขาทกุสาขา ))  

30 นาที - 

 

7) การพิจารณา 

ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และ สาขาทกุสาขา 

พิจารณาให้ความเห็น 

(หมายเหต:ุ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และ สาขาทกุสาขา ))  

1 ชั่วโมง - 

 

8) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้อ านวยการส านักรับรองการป่าไม้ พิจารณาอนุญาตและออกหนังสือรับรอง 

พร้อมแจ้งผลการพิจารณา 

(หมายเหต:ุ (นับจากเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบได้รับเร่ืองจากส านักจดัการ

ทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 หรือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา))  

2 วันท าการ ส านักรับรองการป่าไม ้

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ตัวอย่างสินค้าหรือภาพถ่ายสินค้าไม้ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

ส าเนาใบสั่งสินค้า (Invoice) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

4) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณรีับอ านาจด าเนินการแทน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

5) 

 

หนังสือรับรองนิตบิุคคล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

6) 

 

เอกสารที่รับรองจากทางราชการหรือรัฐวสิาหกิจ แล้วแต่กรณไีม้ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

7) 

 

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองท่ีดินของรัฐ/เอกสารที่แสดงการ

ได้มาของไม้ ในกรณเีป็นไมช้นิดเดยีวกับไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัตปิ่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมที่ดิน 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่มคี่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 0 บาท 

  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบฟอร์มค าขอหนงัสือรับรองไม ้

(หมายเหต:ุ -)  

2) ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มค าขอหนังสือรับรองไม้ 

(หมายเหต:ุ -)  

3) ตัวอย่างหนังสือรับรองไม ้

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่1 (เชียงใหม่) 164/1 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5382 0778 

2) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 798 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5371 1445 

3) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) 30 ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ล าปาง 52000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5422 3298 

หรือ 0 5422 8081 

4) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5551 1763 

5) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุร)ี 111 หมู่ 1 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3634 7497-9 

6) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 75 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4222 1779 

7) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 2 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4333 0381 
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ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

8) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 591 ม.7 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0 4422 2783 

โทรสาร 0 4493 2157 

9) ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบรีุ) 201 ม.1 ถ.สขุุมวทิ ต.หนองไมแ้ดง อ.เมือง จ.ชลบุร ี20000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3804 7528-30 

10) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี 265 ถ.ค่ายหลวง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี70110 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3220 1395 

11) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 5 ม.5 ถ.กาญจนวถิี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7727 5816 

หรือ 0 7728 1554 

12) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครราชสีมา) 199 ม.3 ซ. อบต.นาสาร ถ.พระเพรง-ลานสกา ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 

80000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7576 3367 

13) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ม.1 ต.ถลงุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7420 5990  

14) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ถ.ปางล้อนิคม ต.จองค า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์/โทรสาร 0 5369 5007 

15) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 140 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5462 7143 

16) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5622 6374 

หรือ 0 5622 2426 

17) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 88 ม.4 ต.หัวรอ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5532 2612 

18) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 1 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4251 1505 

19) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 7 ถ.สุรศักดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0 4525 4345 

โทรสาร 0 4525 4346 

20) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุร ี474 ถ.หน้าเมือง ซ.5 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3745 2104 

21) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุร ี361 ถ.ด าเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุร ี76000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3240 2519 

22) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 361 ม.2 ต.ทับปรกิ อ.เมอืง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7565 6378 

23) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่13 สาขานราธิวาส ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท/์โทรสาร 0 7351 2597 
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5.6 การอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ เป็นงานที่กรมป่าไม้ใหบ้รกิารแกป่ระชาชนและผูป้ระกอบธุรกิจ โดยมพีระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 

2484 มาตรา 53 ตรี (ภายในเขตควบคุม หา้มมิให้ผู้ใดค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิง่ประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วย

ไม้หวงหา้ม ที่มีชนิดไม้ ขนาดหรือปรมิาณเกินกว่าที่รัฐมนตรกี าหนดตามมาตรา 53 ทวิเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที)่กฎกระทรวง 

ข้อก าหนด นโยบายของกรมป่าไม้ ประกาศกรมป่าไม้ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับควบคุม ก ากับ และตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ขอ

อนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมป่าไม้ให้ถูกต้อง 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียม

คมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 

10900/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 16 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

-ผู้ประกอบการย่ืนค าขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

-พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถกูต้องสมบูรณ์ของเอกสาร

หลักฐานและรับเรื่องลงทะเบียนรับค าขอ (ลงค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน)   

(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที/่ประมวลเรื่องเสนอตามล าดบัชั้น 

(หมายเหต:ุ (ผู้ขออนุญาตต้องท าการนัดหมายกับเจา้หน้าที่ในการตรวจ

สถานที่ทีข่ออนุญาต))  

7 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดกีรมป่าไม้ลงนามอนญุาต และแจง้ผลการ

พิจารณาอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

4) - 

ผู้ประกอบการช าระเงินค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ (ส่วนการคลงัส านกับรหิารกลางกรมป่าไม้))  

10 นาท ี ส านักการอนุญาต 

 

5) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าที่เขียนใบอนุญาต/เสนอเสนอผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายจากอธบิดี

กรมป่าไม ้ลงนามในใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วันท าการ ส านักการอนุญาต 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดกีรมป่าไม้ลงนามในใบอนญุาต และแจง้ผลการ

พิจารณาอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

ใบรับค าขอ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

2) 

 

ค าขอรับใบอนุญาตฯ ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

3) 

 

แผนที่สังเขปสถานที่ประกอบกิจการ อาณาเขต และสถานที่ตดิต่อข้างเคียง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

4) 

 

หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบกิจการ อาทิ ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับ

เจ้าบ้าน หรือส าเนาโฉนดที่ดิน หรอืสัญญาเช่า หรือหนังสือยนิยอมให้ใช้สถานที่ 

ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานที่ ส าเนาบัตรประจ าตัวของเจ้าของสถานท่ี 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

5) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

6) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

7) 

 

กรณเีป็นนิติบุคคล ให้น าหลักฐานที่เก่ียวข้องในการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลมา

ประกอบการพิจารณา 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

8) 

 

บัญชีรายการสิ่งประดษิฐ์ฯ (ถ้ามี) พร้อมหลักฐานการได้มาโดยถูกต้องตาม

กฎหมาย 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

9) 

 

หนังสือมอบอ านาจกรณผีู้ขอไม่ไดม้าตดิต่อด้วยตนเอง พรอ้มส าเนาบัตร

ประจ าตัวผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

10) 

 

ค าขอใบคู่มอืคนงานหรอืผู้รับจ้าง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญาตค้าหรือมไีว้ในครอบครองเพือ่การค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครือ่งใช้ หรือสิ่ง

อื่นใดบรรดาท่ีท าด้วยไม้หวงห้าม  ฉบับละ 2,000 บาท 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 0 บาท 

  

 

2) ใบคู่มอืคนงานหรือผู้รับจ้าง  ฉบับละ 1 บาท 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 0 บาท 

  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ใบรับค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ค าขอรับใบอนุญาตฯ ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) 

(หมายเหต:ุ -)  

3) แผนที่สังเขป 

(หมายเหต:ุ -)  

4) หนังสือสญัญาข้อตกลงและให้ความยินยอม 

(หมายเหต:ุ -)  

5) หนังสือมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ -)  

6) ค าขอใบคูม่ือคนงานหรือผู้รับจ้าง 

(หมายเหต:ุ -)  

7) บัญชีรายชื่อคนงานหรือผู้รับจ้าง 

(หมายเหต:ุ -)  
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ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

8) ตัวอย่างการกรอกเอกสารขอตัง้โรงคา้สิ่งประดิษฐฯ์ 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2579 5852 หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203 โทรสาร 0 2579 6533 
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5.7 การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ จะต้องได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการจากกรมป่าไม้ การอนุญาตมีก าหนดอายุใบอนุญาตได้คราวละ

ไม่เกิน 1 ปี ในการตรวจสอบการขอต่ออายุใบอนุญาต พนักงานเจา้หน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและบัญชีสถิตแิสดงการด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา 

สมุดบัญชีไม้ หรือสมุดบญัชีสิง่ประดษิฐ์ฯ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกรมป่าไมว้่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พทุธศักราช 

2484 พ.ศ. 2541 ข้อ 37 การตอ่อายุใบอนุญาต 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส 

ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร  กทม. 10900 /

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 5 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

-ผู้ประกอบการย่ืนค าขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

-พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถกูต้องสมบูรณ์ของเอกสาร

หลักฐาน และรับเรื่องลงทะเบียนรับค าขอ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน)   

(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

2) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจบญัชีสถิตแิสดงการด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา/

บันทึกเสนอผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ลงนามอนญุาต                        

(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาให้บริการขึน้อยู่กับจ านวนไม้/สิ่งประดิษฐฯ์ในบัญช)ี)  

30 นาที ส านักการอนุญาต 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดกีรมป่าไม้ลงนามอนญุาต  และแจง้ผลการ

พิจารณาอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

4) - 

ผู้ประกอบการช าระเงินค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ (ส่วนการคลงั ส านกับรหิารกลาง กรมป่าไม้))  

10 นาท ี ส านักการอนุญาต 

 

5) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าที่เขียนใบอนุญาต/เสนอเสนอผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายจากอธบิดี

กรมป่าไม ้ลงนามในใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดกีรมป่าไม้ลงนามในใบอนญุาต และแจง้ผลการ

1 วันท าการ ส านักการอนุญาต 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

พิจารณาอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

ใบอนุญาตฉบับจริง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

2) 

 

ใบรับค าขอ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

3) 

 

-ค าขอ 1 (กรณโีรงค้าไม้แปรรูป/โรงงาน)  -ค าขอรับใบอนุญาต (กรณคี้า

สิ่งประดิษฐฯ์) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

4) 

 

กรณโีรงงาน-บัญชีสถติแิสดงการด าเนินการในรอบปีท่ีผ่านมา ของโรงงานแปร

รูปไม้ กรณโีรงค้าไม้แปรรูป-บัญชสีถิติแสดงการด าเนินการในรอบปทีี่ผ่านมา 

ของโรงค้าไม้แปรรูป กรณคี้าสิ่งประดิษฐ์ฯ-บัญชีสถติแิสดงการด าเนนิการใน

รอบปีท่ีผ่านมา ของผู้รับอนุญาตค้าหรือมไีว้ในครอบครองเพื่อการคา้ ซึ่ง

สิ่งประดิษฐฯ์ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

5) 

 

กรณโีรงงาน/โรงค้าไม้แปรรูป-สมุดบัญชีไม้ในรอบปีท่ีผ่านมา  กรณีค้า

สิ่งประดิษฐฯ์-สมุดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯในรอบปีท่ีผ่านมา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

6) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

7) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ - 

8) 

 

หนังสือมอบอ านาจ กรณผีู้ขอไม่ได้มาตดิต่อด้วยตนเอง พรอ้มส าเนาบัตร

ประจ าตัว  ผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

9) 

 

ค าขอใบคู่มอืคนงานหรอืผู้รับจ้าง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

10) 

 

บันทกึประกอบค าขอต่ออายุใบอนญุาต ในกรณยีื่นค าขอล่าช้า 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร คิดตามจ านวนแรงม้า แรงม้าละ 50 บาท 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 0 บาท 

  

2) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน คิดตามจ านวนคนงาน คนละ 10 บาท 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 0 บาท 

  

3) ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป  ฉบับละ 1,000 บาท 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 0 บาท 

  

4) ใบอนุญาตค้าหรือมไีว้ในครอบครองเพือ่การค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครือ่งใช้ หรือสิ่ง

อื่นใดบรรดาท่ีท าด้วยไม้หวงห้าม  ฉบับละ 2,000 บาท 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 0 บาท 

  

5) ใบคู่มอืคนงานหรือผู้รับจ้าง  ฉบับละ 1 บาท 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 0 บาท 

  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ใบรับค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ค าขอ 1 

(หมายเหต:ุ -)  

3) ค าขอรับใบอนุญาตฯ ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) 

(หมายเหต:ุ -)  

4) บัญชีแสดงสถิต ิ(โรงงาน/โรงค้าไม้แปรรูป) 

(หมายเหต:ุ -)  
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ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

5) บัญชีแสดงสถิต ิสิง่ประดิษฐฯ์ 

(หมายเหต:ุ -)  

6) หนังสือมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ -)  

7) บันทึกประกอบค าขอต่ออายุใบอนุญาต ในกรณีย่ืนค าขอล่าช้า 

(หมายเหต:ุ -)  

8) ค าขอใบคูม่ือคนงานหรือผู้รับจ้าง 

(หมายเหต:ุ -)  

9) บัญชีรายชื่อคนงานหรือผู้รับจ้าง 

(หมายเหต:ุ -)  

10) ตัวอย่างการกรอกเอกสารขอต่ออายุใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2579 5852 หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203 โทรสาร 0 2579 6533 

(หมายเหต:ุ -)  
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5.8 การอนุญาตให้ประทับตราประจ าต่อหนังสือก ากับไม้แปรรูป หนังสือก ากับไม้ยางพาราแปรรูป และหนังสือก ากับ

สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ จะต้องได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการจากกรมป่าไม้ และเมื่อจ าหน่ายหรือน าไม้แปรรูป/สิ่งประดิษฐฯ์ 

เคลื่อนที่ไปจากสถานทีท่ี่ไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการ ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ต้องออกหนังสือก ากบัไม้แปรรูป/หนังสือ

ก ากับไม้ยางพาราแปรรูป/หนังสือก ากับสิ่งประดษิฐ์ฯ (แล้วแต่กรณี) ตามแบบที่อธิบดีกรมป่าไม้ก าหนด มอบใหแ้ก่ผู้รับโอนหรือผู้น าเคลื่อนที่ซึง่ไม้นั้น

ทุกคราวไป และให้ผู้รับอนุญาตนั้นมสี าเนาหรือคู่ฉกีหนงัสือก ากับไมแ้ปรรูป/หนังสือก ากับไม้ยางพาราแปรรูป/หนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ฯ (แล้วแต่

กรณี) นั้นไว้ ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ เพื่อให้พนกังานเจา้หน้าที่ตรวจดูได้  การอนุญาตให้ประทับตราประจ าต่อหนังสือก ากบัไม้

แปรรูปและหนงัสือก ากับสิง่ประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ วา่ด้วย

ตราประทับประจ าต่อหนังสือก ากับไม้แปรรูปและหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ ์เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ประกาศกรมป่าไม้ เร่ือง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้

แปรรูปออกหนังสือก ากบัไม้แปรรูป ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2546 ประกาศกรมป่าไม้ เร่ือง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้

แปรรูป ออกหนังสือก ากับไม้แปรรูป (ฉบับที่ 2) ลงวันที ่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 ประกาศกรมป่าไม้ เร่ือง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้

โดยใช้เคร่ืองจักรเพื่อท าการแปรรูปไม้ยางพาราหรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือก ากับไม้แปรรูป ลงวันที่ 23 มกราคม 2546 และประกาศกรมป่าไม้ 

เรื่อง ให้ผู้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิง่ประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ออกหนงัสือก ากับ

สิ่งประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2534 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียม

คมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 

10900 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 10 นาท ี

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

-ผู้ประกอบการย่ืนค าขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

-พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถกูต้องสมบูรณ์ของเอกสาร

หลักฐานและรับเรื่องลงทะเบียนรับค าขอ (ลงค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน)   

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที ส านักการอนุญาต 

 

2) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือก ากับ/เสนอความเหน็ให้ผู้ได้รับ

มอบหมายจากอธบิดีกรมป่าไม้พจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

3 นาที ส านักการอนุญาต 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดกีรมป่าไม้พจิารณาอนุญาตให้ประทับตราประจ า

ต่อหนังสือก ากับ 

1 นาที ส านักการอนุญาต 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

4) - 

พนักงานเจ้าหน้าที่ประทบัตราลงในหนังสือก ากับ/มอบให้ผู้ประกอบการ 

(หมายเหต:ุ -)  

1 นาที ส านักการอนุญาต 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอประทับตราหนังสือก ากับ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

2) 

 

ส าเนาใบอนุญาตฉบับปัจจุบัน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

3) 

 

สมุดบัญชีไม้แปรรูปหรือสมุดบัญชสีิ่งประดิษฐฯ์ (บัญชีแบบ 2) ในรอบปีท่ีผ่านมา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

4) 

 

หนังสือก ากับไม้แปรรูปหรอืหนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐฯ์ ฉบับเดิม (ถ้าม)ี 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 0 บาท 

  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค าขอประทับตรา 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ตัวอย่างการกรอกเอกสารขอประทับตรา 

(หมายเหต:ุ -)  
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หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2579 5852 หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203 โทรสาร 0 2579 6533 

(หมายเหต:ุ -)  
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5.9 การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กรณียื่นค าขอที่ส านักรับรอง

การป่าไม้ กรมป่าไม้ 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้ไม้เปน็สินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 

และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วา่ด้วยหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขการส่งไม้และไมแ้ปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ระเบียบ

กระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การส่งถ่านออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 จุดประสงค์เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเพื่อประโยชน์ของรัฐใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเพื่อปอ้งกันการลกัลอบตัดไม้ในป่าธรรมชาติออกมาจ าหน่ายและเข้าสู่ตลาดการค้าไม้ ระเบียบฉบับนีม้ีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2549 จากประกาศดังกล่าวสินค้าไม้ที่จะสง่ออกไปนอกราชอาณาจักรต้องมีหนงัสือรับรองจากกรมป่าไม้ เพื่อแสดงว่าเป็น

ไม้ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น ไม้ที่ได้จัดท าเป็นของส าเร็จรูป ซึง่ไม่เหมาะที่จะน าไปแปรรูปเป็นอย่างอืน่ โดยผู้ขอหนังสือรับรองไม้ 

ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ต้องยื่นค าขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องต้อง ระเบียบ กรมป่าไม้ วา่ด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ 

เพื่อส่งออกไปนอก พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วา่ด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตส่งถ่านไปนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ. 2549 (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ) 

http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&amp;ctl=DetailLegal&amp;mid=527&amp;legalID=537 

http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&amp;ctl=DetailLegal&amp;mid=527&amp;legalID=160 

http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&amp;ctl=DetailLegal&amp;mid=527&amp;legalID=105 

http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&amp;ctl=DetailLegal&amp;mid=527&amp;legalID=106 

http://taxclinic.mof.go.th/upload/iblock/b59/b59a0cd7a219623bc3a8facaec116b4d.pdf 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรสจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส านักรับรองการป่าไม้  กรมปา่ไม้ อาคารเทียมคมกฤส เลขที่ 61 ถนน

พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 3 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอยื่นค าขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที ส่วนรับรองการป่าไม้ 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและค าขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ /ถ่านไม้ 

(หมายเหต:ุ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน))  

1 ชั่วโมง ส่วนรับรองการป่าไม้ 

 

3) การพิจารณา 

ผู้อ านวยการส่วนการรับรองไม้พจิาณามอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสินค้า 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที ส่วนรับรองการป่าไม้ 

 

4) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ประกอบการเพื่อตรวจสอบสินค้า 

2 วันท าการ ส่วนรับรองการป่าไม้ 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

(หมายเหตุ: (ทั้งนีผู้้ประกอบการต้องย่ืนท าการนัดหมายภายใน 2 วัน ท าการ))  

5) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสินค้า 

(หมายเหต:ุ -)  

3 ชั่วโมง ส่วนรับรองการป่าไม้ 

 

6) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชั่วโมง ส่วนรับรองการป่าไม้ 

 

7) การพิจารณา 

ผู้อ านวยการส่วนการรับรองไม้พจิารณาให้ความเห็น 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที ส่วนรับรองการป่าไม้ 

 

8) การพิจารณา 

ผู้อ านวยการส านักรับรองการป่าไม้พจิารณาอนุญาต และออกหนังสือรับรอง 

พร้อมแจ้งผลการพิจารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชั่วโมง ส่วนรับรองการป่าไม้ 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ตัวอย่างหรือภาพถ่ายผลติภัณฑ์ไม้/ถ่านไม้ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

ส าเนาใบสั่งสินค้า (Invoice) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

4) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณรีับอ านาจด าเนินการแทน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

หนังสือรับรองนิตบิุคคล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

6) 

 

กรณผีลติภัณฑ์ไม้ท าจากไม้หวงห้าม ต้องมีหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ที่ท าจากไม้ - 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หวงห้าม /เอกสารการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ไม้ โดยถูกต้องตามกฎหมาย 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

7) 

 

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองท่ีดินของรัฐ/เอกสารที่แสดงการ

ได้มาของไม้ ในกรณเีป็นไมช้นิดเดยีวกับไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัตปิ่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมที่ดิน 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่มคี่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 0 บาท 

  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบฟอร์มค าขอหนงัสือรับรองผลิตภณัฑ์ไม้ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) แบบฟอร์มค าขอหนงัสือรับรองถ่านไม้ 

(หมายเหต:ุ -)  

3) ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มค าขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ 

(หมายเหต:ุ -)  

4) ตัวอย่างการกรอกแบบฟอรมค าขอหนังสือรับรองถ่านไม้ 

(หมายเหต:ุ -)  

5) ตัวอย่างหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม ้

(หมายเหต:ุ -)  

6) ตัวอย่างหนังสือรับรองถ่านไม ้

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนรับรองการป่าไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร   10900 โทรศัพท์ 0 2561 

4292 -3 ต่อ 5248 หรือ 5249 โทรสาร 0 2579 2391 
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5.10 การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (กรณียื่นค าขอที่ส านัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา หรือศูนย์ป่าไม้จังหวัด) 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้ไม้เปน็สินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 

และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วา่ด้วยหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขการส่งไม้และไมแ้ปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ระเบียบ

กระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การส่งถ่านออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 จุดประสงค์เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเพื่อประโยชน์ของรัฐใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเพื่อปอ้งกันการลกัลอบตัดไม้ในป่าธรรมชาติออกมาจ าหน่ายและเข้าสู่ตลาดการค้าไม้ ระเบียบฉบับนีม้ีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2549 จากประกาศดังกล่าวสินค้าไม้ที่จะสง่ออกไปนอกราชอาณาจักรต้องมีหนงัสือรับรองจากกรมป่าไม้ เพื่อแสดงว่าเป็น

ไม้ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น ไม้ที่ได้จัดท าเป็นของส าเร็จรูป ซึง่ไม่เหมาะที่จะน าไปแปรรูปเป็นอย่างอืน่ โดยผู้ขอหนังสือรับรองไม้ 

ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ต้องยื่นค าขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องต้อง ระเบียบกรมป่าไม้ วา่ด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ 

เพื่อส่งออกไปนอก พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วา่ด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตส่งถ่านไปนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ. 2549 (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ) 

http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&amp;ctl=DetailLegal&amp;mid=527&amp;legalID=537 

http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&amp;ctl=DetailLegal&amp;mid=527&amp;legalID=160 

http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&amp;ctl=DetailLegal&amp;mid=527&amp;legalID=105 

http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&amp;ctl=DetailLegal&amp;mid=527&amp;legalID=106 

http://taxclinic.mof.go.th/upload/iblock/b59/b59a0cd7a219623bc3a8facaec116b4d.pdf 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด))  

1. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และ สาขาทุกสาขา 

2. ศูนย์ป่าไม้จังหวัด 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 5 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอยื่นค าขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(หมายเหต:ุ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และ สาขาทกุสาขา หรือ

ศูนย์ป่าไม้จังหวัด ))  

30 นาที - 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและค าขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ /ถ่านไม้ 

(หมายเหต:ุ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ที่ 1-13 และ สาขาทกุสาขา หรือศูนย์ป่าไม้จังหวัด)))  

2 ชั่วโมง - 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ประกอบการเพื่อตรวจสอบสินค้า 

(หมายเหต:ุ (ทั้งนีผู้้ประกอบการต้องย่ืนท าการหมายภายใน 2 วันท าการ 

2 วันท าการ - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

(ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และ สาขาทกุสาขา หรือศูนย์ป่าไม้

จังหวัด)))  

4) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสินค้า 

(หมายเหต:ุ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และ สาขาทกุสาขา หรือ

ศูนย์ป่าไม้จังหวัด))  

1 วันท าการ - 

 

5) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

(หมายเหต:ุ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และ สาขาทกุสาขา หรือ

ศูนย์ป่าไม้จังหวัด))  

1 วันท าการ - 

 

6) การพิจารณา 

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟป่า  พจิารณาให้ความเหน็ 

(หมายเหต:ุ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และ สาขาทกุสาขา ))  

30 นาที - 

 

7) การพิจารณา 

ผู้อ านวยการส านักป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟป่า พจิารณาให้ความเหน็ 

(หมายเหต:ุ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และ สาขาทกุสาขา ))  

30 นาที - 

 

8) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และ สาขาทกุสาขา  

พิจารณาอนุญาต และออกหนังสือรับรองพร้อมแจ้งผลการพิจารณา 

(หมายเหต:ุ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และ สาขาทกุสาขา ))  

1 ชั่วโมง - 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ตัวอย่างหรือภาพถ่ายผลติภัณฑ์ไม้/ถ่านไม้ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

ส าเนาใบสั่งสินค้า (Invoice) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

4) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณรีับอ านาจด าเนินการแทน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

5) 

 

หนังสือรับรองนิตบิุคคล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

6) 

 

กรณผีลติภัณฑ์ไม้ท าจากไม้หวงห้าม ต้องมีหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ที่ท าจากไม้

หวงห้าม /เอกสารการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ไม้/ถ่านไม้ โดยถูกต้องตามกฎหมาย 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

7) 

 

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองท่ีดินของรัฐ/เอกสารที่แสดงการ

ได้มาของไม้ ในกรณเีป็นไมช้นิดเดยีวกับไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัตปิ่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมที่ดิน 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่มคี่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 0 บาท 

  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบฟอร์มค าขอหนงัสือรับรองผลิตภณัฑ์ไม้ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) แบบฟอร์มค าขอหนงัสือรับรองถ่านไม้ 

(หมายเหต:ุ -)  

3) ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มค าขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ 

(หมายเหต:ุ -)  

4) ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มค าขอหนังสือรับรองถ่านไม้ 

(หมายเหต:ุ -)  

5) ตัวอย่างหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม ้

(หมายเหต:ุ -)  

6) ตัวอย่างหนังสือรับรองถ่านไม ้

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่1 (เชียงใหม่) 164/1 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5382 0778 
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ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

2) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 798 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5371 1445 

3) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) 30 ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ล าปาง 52000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5422 3298 

หรือ 0 5422 8081 

4) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5551 1763 

5) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุร)ี 111 หมู่ 1 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3634 7497-9 

6) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 75 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4222 1779 

7) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 2 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4333 0381 

8) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) 591 ม.7 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0 4422 2783 

โทรสาร 0 4493 2157 

9) ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบรีุ) 201 ม.1 ถ.สขุุมวทิ ต.หนองไมแ้ดง อ.เมือง จ.ชลบุร ี20000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3804 7528-30 

10) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี 265 ถ.ค่ายหลวง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี70110 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3220 1395 

11) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 5 ม.5 ถ.กาญจนวถิี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7727 5816 

หรือ 0 7728 1554 

12) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครราชสีมา) 199 ม.3 ซ. อบต.นาสาร ถ.พระเพรง-ลานสกา ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 

80000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7576 3367 

13) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ม.1 ต.ถลงุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7420 5990  

14) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ถ.ปางล้อนิคม ต.จองค า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์/โทรสาร 0 5369 5007 

15) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ 140 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5462 7143 

16) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5622 6374 

หรือ 0 5622 2426 

17) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 88 ม.4 ต.หัวรอ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5532 2612 

18) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม 1 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4251 1505 

19) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 7 ถ.สุรศักดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0 4525 4345 

โทรสาร 0 4525 4346 

20) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุร ี474 ถ.หน้าเมือง ซ.5 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3745 2104 

21) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุร ี361 ถ.ด าเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุร ี76000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3240 2519 

22) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ 361 ม.2 ต.ทับปรกิ อ.เมอืง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7565 6378 

23) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่13 สาขานราธิวาส ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท/์โทรสาร 0 7351 2597 
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5.11 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหานคร 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ เป็นงานที่กรมป่าไม้ให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

มาตรา 48 (ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป มีไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชงิชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง 

ไม้พะยุงแกลบ ไมก้ระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซกิ ไม้กระซกิ ไม้กระซบิ ไม้พะยูงไม้หมากพลูตั๊กแตน ไมก้ระพี้เขาควาย ไม้เก็ดด า ไม้อเีฒ่า และไม้เก็ด

เขาควาย แปรรูป ไม่ว่าจ านวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจ านวนเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร ไวใ้นครอบครอง เว้นแต่ได้รับ

อนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าที่ และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต)กฎกระทรวง ข้อก าหนด นโยบายของกรมป่าไม้ 

ประกาศกรมป่าไม้ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับควบคมุ ก ากบั และตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมป่าไม้ให้ถกูต้อง 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  อาคารเทียมคมกฤส 

ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร  กทม. 10900/

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 90 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

-ผู้ประกอบการย่ืนค าขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

-พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถกูต้องสมบูรณ์ของเอกสาร

หลักฐานและรับเรื่องลงทะเบียนรับค าขอ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน)   

(หมายเหต:ุ (-กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้ผู้ย่ืนค าขอจัดส่งเอกสาร

เพิ่มเติมภายใน 7 วันท าการ))  

1 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

กรมป่าไม้ท าหนงัสือถงึหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อท าการ                                                

-ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขออนญุาต (กรณีตัง้โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้

เคร่ืองจักร) 

  *ตรวจสอบประวัติอาชญากร โดยส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

  *ตรวจสอบประวัติบุคคลลม้ละลาย โดยกรมบังคับคดี 

-ตรวจสอบสถานที่ตัง้โรงงานฯ (กรณีใช้ก าลังเคร่ืองจกัรตั้งแต่ 5.00 แรงม้า) 

  *ตรวจสอบสถานที่ตัง้โรงงานฯ โดยส านักงานโยธาธกิารและผังเมือง         

(หมายเหต:ุ -)  

3 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

3) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 

รอผลการพิจารณาจาก 

-ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ผู้ขอฯต้องรับหนังสือไปพิมพ์ลายนิว้มือ) 

(หมายเหต:ุ (ฝ่ายทะเบียนประวัติ))  

21 วันท าการ ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ

 

4) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 21 วันท าการ ส านักงานเลขานกุารกรม
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

รอผลการพิจารณาจากกรมบังคับคดี 

(หมายเหต:ุ -)  

บังคับคด ี

 

5) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 

รอผลการพิจารณาจากส านักงานโยธาธิการและผังเมือง 

(หมายเหต:ุ -)  

15 วันท าการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

6) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที/่ประมวลเรื่องเสนอตามล าดบัชั้น 

(หมายเหต:ุ (ผู้ขออนุญาตต้องท าการนัดหมายกับเจา้หน้าที่ในการตรวจ

สถานที่ทีข่ออนุญาต))  

21 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

7) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดกีรมป่าไม้ลงนามอนญุาต และแจง้ผลการ

พิจารณาอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

8) - 

ผู้ประกอบการช าระเงินค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ (ส่วนการคลงัส านกับรหิารกลางกรมป่าไม้))  

10 นาท ี ส านักการอนุญาต 

 

9) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าที่เขียนใบอนุญาต/เสนอผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ 

ลงนามในใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

10) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดกีรมป่าไม้ลงนามในใบอนญุาต และแจง้ผลการ

พิจารณาอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

ใบรับค าขอ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

2) 

 

ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25  (พ.ศ. 2519) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

3) 

 

แผนที่สังเขปสถานที่ประกอบกิจการ อาณาเขต และสถานที่ตดิต่อข้างเคียง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

4) 

 

แผนผังแสดงต าแหน่งเครือ่งจักรและบัญชีรายละเอียดเครือ่งจักร 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

5) 

 

หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบกิจการ อาทิ ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับ

เจ้าบ้าน หรือส าเนาโฉนดที่ดิน หรอืสัญญาเช่า หรือหนังสือยนิยอมให้ใช้สถานที่ 

ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานที่ ส าเนาบัตรประจ าตัวของเจ้าของสถานท่ี 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

6) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

7) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

8) 

 

กรณเีป็นนิติบุคคล ให้น าหลักฐานที่เก่ียวข้องในการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลมา

ประกอบการพิจารณา 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

9) 

 

หนังสืออนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรณีใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5.00 แรงม้า) 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

10) 

 

หนังสือมอบอ านาจกรณผีู้ขอไม่ไดม้าตดิต่อด้วยตนเอง พรอ้มส าเนาบัตร

ประจ าตัวผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

11) 

 

ค าขอใบคู่มอืคนงานหรอืผู้รับจ้าง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 
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ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร คิดตามจ านวนแรงม้า แรงม้าละ 50 บาท 

(หมายเหต:ุ (50บาท/แรงม้า))  

 ค่าธรรมเนยีม 50 บาท 

  

2) ใบคู่มอืคนงานหรือผู้รับจ้าง  ฉบับละ 1 บาท 

(หมายเหต:ุ (1บาท/ฉบับ))  

 ค่าธรรมเนยีม 1 บาท 

  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ใบรับค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ค าขอ1 

(หมายเหต:ุ -)  

3) แผนที่สังเขป 

(หมายเหต:ุ -)  

4) บัญชีรายละเอยีดเคร่ืองจักร 

(หมายเหต:ุ -)  

5) หนังสือสญัญา 

(หมายเหต:ุ -)  

6) หนังสือมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ -)  

7) ค าขอใบคูม่ือคนงานหรือผู้รับจ้าง 

(หมายเหต:ุ -)  

8) บัญชีรายชื่อคนงานหรือผู้รับจ้าง 

(หมายเหต:ุ -)  

9) ตัวอย่างการกรอกเอกสารขอตัง้โรงงานแปรรูปไม้ 

(หมายเหต:ุ -)  

 

ช่องทางการร้องเรยีน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2579 5852 หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203 โทรสาร 0 2579 6533 

(หมายเหต:ุ -)  
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5.12 การออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กรณียื่นค าขอที่ส านักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม ้

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ก าหนดให้ไม้เปน็สินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ 

และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วา่ด้วยหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไข การส่งไม้และไมแ้ปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 จุดประสงค์

เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเพือ่ประโยชน์ของรัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเพื่อป้องกันการลกัลอบตัดไม้ในป่าธรรมชาติออกมา

จ าหน่ายและเข้าสู่ตลาดการค้าไม้ ระเบียบฉบับนีม้ีผลบงัคับใช้ตัง้แต่วนัที่ 18 มีนาคม 2549 จากประกาศและระเบียบดังกล่าว สนิค้าไม้ที่จะส่งออก

ไปนอกราชอาณาจักรต้องมีหนงัสือรับรองจากกรมป่าไม้ เพื่อแสดงว่าเป็นไม้ ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น ไม้ที่ได้จัดท าเป็นของส าเร็จรูป ซึง่

ไม่เหมาะที่จะน าไปแปรรูปเป็นอย่างอืน่ ส าหรับไม้สักท่อนและไมแ้ปรรูป ก าหนดให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ส่งออกแต่เพียงเจ้าเดียว ตามมติ

คณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2543 เรื่อง การขออนุญาตส่งไม้สักสวนป่าออกจ าหน่ายต่างประเทศและการขอยกเวน้พิกัดอัตรา

อากรขาออก โดยผู้ขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ต้องยื่นค าขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องต้อง ระเบียบกรมป่าไม้ วา่ด้วยการออก

หนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถา่นไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร พ.ศ. 2552 (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ) 

http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&amp;ctl=DetailLegal&amp;mid=527&amp;legalID=537 

http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=162&amp;ctl=DetailLegal&amp;mid=527&amp;legalID=160 

http://taxclinic.mof.go.th/upload/iblock/b59/b59a0cd7a219623bc3a8facaec116b4d.pdf 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด))  

ส านักรับรองการป่าไม้  กรมปา่ไม/้ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 3 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอยื่นค าขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาที ส่วนรับรองการป่าไม้ 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและค าขอหนังสือรับรองสินค้าไม้ 

(หมายเหต:ุ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน))  

1 ชั่วโมง ส่วนรับรองการป่าไม้ 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ประกอบการเพื่อตรวจสอบสินค้า 

(หมายเหต:ุ (ทั้งนีผู้้ประกอบการต้องย่ืนท าการนัดหมายภายใน 2 วันท าการ))  

2 วันท าการ ส่วนรับรองการป่าไม้ 

 

4) การพิจารณา 

เจ้าหน้าตรวจสินค้า 

(หมายเหต:ุ -)  

3 ชั่วโมง ส่วนรับรองการป่าไม้ 

 

5) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชั่วโมง ส่วนรับรองการป่าไม้ 

 

6) การพิจารณา 30 นาที ส่วนรับรองการป่าไม้ 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

ผู้อ านวยการส่วนการรับรองไม้พจิารณาให้ความเห็น 

(หมายเหต:ุ -)  

 

7) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้อ านวยการส านักรับรองการป่าไม้พจิารณาอนุญาต และออกหนังสือรับรอง 

พร้อมแจ้งผลการพิจารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชั่วโมง ส่วนรับรองการป่าไม้ 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาใบสั่งสินค้า (Invoice) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

ภาพถ่ายสินค้าไม้หรือตัวอย่าง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

4) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณรีับอ านาจด าเนินการแทน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

หนังสือรับรองนิตบิุคคล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

6) 

 

6. เอกสารที่รับรองจากทางราชการหรือรัฐวสิาหกิจ แล้วแต่กรณไีม้ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

7) 

 

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองท่ีดินของรัฐ/เอกสารที่แสดงการ

ได้มาของไม้ ในกรณเีป็นไมช้นิดเดยีวกับไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัตปิ่าไม้ 

พุทธศักราช 2484  

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

กรมที่ดิน 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ - 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่มขี้อมูลค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 0 บาท 

  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบฟอร์มค าขอหนงัสือรับรองไม ้

(หมายเหต:ุ -)  

2) ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มค าขอหนังสือรับรองไม้ 

(หมายเหต:ุ -)  

3) ตัวอย่างหนังสือรับรองไม ้

(หมายเหต:ุ -)  

 

ช่องทางการร้องเรยีน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส่วนรับรองการป่าไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร   10900  โทรศัพท์ 02-

5614292 -3 ต่อ 5248 หรือ 5249 โทรสาร 02-579-2391 
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5.13 การรับลงทะเบียนหนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หลักเกณฑ ์

   เนื่องจากพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 13 บัญญัติไว้วา่ ไม้ที่จะน าเคลื่อนที่ออกจากสวนป่า ต้องมีรอยตราตี ตอก ประทับหรือ

แสดงการเป็นเจ้าของ และในการน าเคลื่อนที่ ผู้ท าสวนป่าต้องมหีนังสือรับรองการแจ้งตลอดจนบัญชแีสดงรายการไม้ก ากับไปด้วยตลอดเวลาที่น า

เคลื่อนที่ ประกอบกับระเบียบกรมป่าไม้วา่ด้วยการน าไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรือสิ่งประดิษฐฯ์ ที่ได้มาจากการท าสวนป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. 2535 และที่

แก้ไขเพิ่มเติมได้ก าหนดวิธกีารในการจัดท าและลงทะเบียนเล่มทีห่นังสือบญัชีแสดงรายการไม้ ที่จะใช้เป็นหลักฐานประกอบการน าไม้เคลื่อนที่ 

   ดังนั้นในกรณีผู้ท าสวนป่าประสงค์จะน าไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่าเคลื่อนที่ นอกจากผู้ท าสวนป่าจะต้องจัดท าตรา (ดูการขึน้ทะเบียนตรา), ขอออก

หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไมท้ี่ไดม้าจากการท าสวนป่า (ดูการแจ้งขอออกหนงัสือรับรองการแจง้ตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า) 

แล้วผู้ท าสวนป่าจะต้องจัดท าหนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า ตามแบบสป.15 แล้วน าไปยื่นขอลงทะเบียนเลม่ที่เสียก่อน 

 

วิธีการ 

1. ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเล่มที่หนงัสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า จัดท าหนงัสือบัญชแีสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการท าสวน

ป่า ตามแบบที่ก าหนด(สป.15) ย่ืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดงัต่อไปนี ้

   (1) ส าหรับท้องทีก่รุงเทพมหานคร ให้ย่ืนต่อผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิการปลูกป่า กรมป่าไม้ 

   (2) ส าหรับท้องที่จังหวัดอื่น ให้ย่ืนต่อนายอ าเภอท้องที่ ที่สวนปา่ตั้งอยู่ 

2. พนักงานเจา้หน้าทีต่รวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอผูอ้ านวยการส านักส่งเสรมิการปลูกป่า หรือนายอ าเภอท้องที่ แล้วแต่กรณี เพื่อสั่งรับ

ลงทะเบียนเลม่ที ่

 ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านกัส่งเสรมิการปลูกป่า กรมป่าไม้ โทรศัพท์ 02-

561-4292-3 ต่อ 5502 โทรสาร 02-579-5588 /ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ที่ว่าการอ าเภอท้องที/่ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 6 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ประสงค์จะขอลงทะเบียนเลม่ที่ น าหนังสือบญัชีแสดงรายการไม้ที่ได้จาก

การท าสวนป่า (สป.15) ย่ืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่

(หมายเหต:ุ (หนังสือบัญชแีสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า ให้จัดท า

ตามแบบที่ก าหนด (1 เล่มมีจ านวน 50 ฉบับ แต่ละฉบับมีสามตอนจัดพมิพ์

รายละเอยีดเหมือนกัน ตอนปลายใชก้ ากับน าไม้เคลื่อนที่ ตอนกลางน าส่ง

ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิการปลูกปา่หรือนายอ าเภอที่ออกหนงัสือนัน้ 

แล้วแตก่รณี ส่วนตอนต้นขั้วให้ผู้ท าสวนป่าเก็บรักษาไว)้))  

30 นาที ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

2) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร

หลักฐานและรับเรื่องลงทะเบียนรับค าขอ 

(หมายเหต:ุ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน))  

30 นาที ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิการปลูกปา่หรือนายอ าเภอท้องที่ แล้วแตก่รณี สั่ง

รับลงทะเบียนเล่มที่ของหนังสือ สป.15 

(หมายเหต:ุ -)  

5 วัน ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนังสือแสดงบัญชรีายการไม้ท่ีไดม้าจากการท าสวนป่า(สป.15) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

4) 

 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบยีนที่ดนิเป็นสวนป่า(สป.3) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

5) 

 

หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโคน่ไม้ท่ีได้มาจากการท าสวนป่า (สป.13) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) หนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า(สป.15) 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านกัส่งเสรมิการปลูกป่า กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-561-4292-3 ต่อ 5502 โทรสาร 02-579-5588  
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5.14 การขอและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หลักเกณฑ ์

     ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่าสูญหาย ช ารุดหรือถกูท าลาย ให้ผู้ท าสวนป่าย่ืนค าขอรับใบแทนต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกรมปา่ไม้ว่าด้วยการแจ้ง การออกหนังสือรับรองการแจ้งตดัหรือโค่นไม้ การเกบ็รักษาหนังสือรับรองการแจ้ง บัญชี

แสดงรายการไม้ เอกสารส าคัญที่เกี่ยวกับการดังกล่าว การขอ การออกใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้และหลกัฐานแสดงการได้ไม้มาโดยชอบจาก

การท าสวนป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งออกตามความใมาตรา 11 มาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัตสิวนป่า พ.ศ. 2535 การ

ออกใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้ใหใ้ชแ้บบหนงัสือรับรองการแจง้เดิม แตใ่ห้เขียนค าว่า ใบแทน ด้วยหมกึสีแดงไว้ที่ด้านหน้า พร้อมหมายเหตุไว้

ด้านบนขวาว่า แทนหนังสือรับรองการแจ้ง เล่มที่ ฉบับที่ วันที่ เดือน ปี แลว้ให้พนักงานเจา้หน้าทีท่ี่ออกหนงัสือรับรองการแจ้งลงลายมือชื่อก ากับไว้

เป็นหลักฐาน 

 

วิธีการ 

 1. ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจง้ตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่าสูญหาย ช ารุดหรือถูกท าลาย ให้ผู้ท าสวนป่าย่ืนค าขอรับใบแทนหนังสือ

รับรองการแจ้งดงักล่าว ตามแบบ สป.14 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกหนังสือรับรองการแจง้นั้นพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ สป.14 

ดังต่อไปนี ้

     (1) ส าหรับท้องทีก่รุงเทพมหานครให้ย่ืนต่อผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิการปลูกป่า กรมป่าไม ้

     (2) ส าหรับท้องที่จังหวัดอื่นให้ย่ืนต่อนายอ าเภอท้องที่ที่สวนปา่ตั้งอยู่ 

 2. เมื่อพนักงานเจ้าหนา้ที่ได้สอบปากค าและตรวจสอบกับตน้ขั้วหนังสือรับรองการแจ้งว่าเป็นจริงตามที่ผู้ขอกล่าวอ้าง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออก

หนังสือรับรองการแจ้งออกใบแทนหนังสือรับรองการแจง้ให้กับผูท้ าสวนปา่ 

 ทั้งนีข้ั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านกัส่งเสรมิการปลูกป่า 

กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทรศัพท์ 02-5799595 ต่อ 5502 

โทรสาร 02-579-5588 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ที่ว่าการอ าเภอท้องที/่ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 4 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

กรณีที่หนังสือรับรองการแจง้ตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่าสญู

หาย ช ารุดหรือถูกท าลาย ให้ผู้ท าสวนป่า ย่ืนค าขอรับใบแทนหนงัสือรับรอง

การแจ้ง(สป.14) พร้อมเอกสารประกอบค าขอต่อพนกังานเจ้าหน้าที่ 

30 นาที ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอสอบปากค าผู้ขอถงึสาเหตุการสญูหาย ช ารุด

หรือถูกท าลาย วัน เดือน ปี ที่หาย ตลอดจนรายละเอยีดหนังสือรับรองการ

แจ้งดงักล่าว 

(หมายเหต:ุ -)  

60 นาที ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกหนังสือรับรองการแจ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น

ความจริงตามที่ผู้ร้องขอกล่าวอา้ง จะออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งตดั

หรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วัน ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ค าขอใบแทนหนังสอืรับรองการแจง้ตัดหรือโค่นไม้ท่ีได้มาจากการท าสวนป่า 

(สป.14) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

4) 

 

หลักฐานการแจ้งความของสถานีต ารวจแห่งท้องที่ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีหนังสือรับรองสญูหาย แนบพร้อมหนงัสือรับรองที่ช ารดุหรือที่ถูก

ท าลายบางส่วนมากับค าขอด้วย) 

ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค าขอใบแทนหนงัสือรับรองการแจง้ตดัหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนปา่(สป.14) 

(หมายเหต:ุ -)  

 

ช่องทางการร้องเรยีน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านกัส่งเสรมิการปลูกป่า กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-561-4292-3 ต่อ 5502 โทรสาร 02-579-5588  
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5.15 การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หลักเกณฑ ์

      การขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า เพื่อรับความคุ้มครองสิทธิ์ในการท าไม้หวงห้ามทีป่ลูก เช่น การได้รับยกเว้นค่าภาคหลวงและการไม่อยู่ภายใต้

บังคับกฎเกณฑ์บางประการตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้ พทุธศักราช 2484 ผู้ประสงค์จะขอขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนปา่สามารถย่ืนค า

ขอขึ้นทะเบียน ได้ตามระเบียบกรมป่าไม้วา่ด้วยการขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า และการโอนทะเบียนสวนป่า ซึง่ออกตามความในมาตรา 5 มาตรา 6 

มาตรา 16 และมาตรา 19 แหง่พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 

      ทั้งนี ้ชนิดไม้ที่ปลูกจะต้องเป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และผู้ขอขึน้ทะเบียนจะต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง 

หรือผู้มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในที่ดินประเภทหนึ่งประเภทใด ดังต่อไปนี้ 

 (1) ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (น.ส.4, น.ส.3) 

 (2) ที่ดินที่มหีนังสือแสดงการท าประโยชน์ น.ค.3 หรือ กสน.5 

 (3) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลักฐานการอนุญาต การเชา่หรือเช่าซือ้ (ส.ป.ก.4-01) 

 (4) ที่ดินที่มหีนังสืออนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแหง่ชาติใหบุ้คคลเข้าไปท าการปลกูป่าในเขตปรับปรุงป่าสงวนแหง่ชาติ หรือเข้าท าการปลูก

สรา้งสวนป่า หรือไม้ยืนต้นในเขต ปา่เสื่อมโทรม (สทก.1 ข, ป.ส.31) 

 (5) ที่ดินที่ได้ด าเนินการเพื่อการปลกูป่าอยู่แล้วโดยทบวงการเมือง รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 

วิธีการ 

 1. ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียนตามแบบ สป.1 พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ สป.1 ดังต่อไปนี ้

    (1) ส าหรับท้องทีก่รุงเทพมหานคร ให้ย่ืนต่อผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิการปลูกป่ากรมป่าไม้ เพื่อเสนอต่อนายทะเบียน 

    (2) ส าหรับท้องที่จังหวัดอื่น ให้ย่ืนต่อนายอ าเภอท้องที่ที่สวนปา่ตั้งอยู่ เพื่อเสนอต่อนายทะเบียน 

2. พนักงานเจา้หน้าทีเ่สนอนายทะเบยีนเพื่อสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปท าการตรวจสอบสถานที่ตัง้ และสภาพที่ดินที่ขอขึน้ทะเบียนเป็นสวนป่า 

พร้อมนัดหมายผู้ย่ืนค าขอ เพื่อก าหนดวัน เวลา ที่จะออกไปตรวจสอบ แลว้ให้พนักงานเจา้หน้าทีเ่สนอความเหน็ให้นายทะเบียนพิจารณาสั่งรับหรือไม่

รับขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 

3. นายทะเบียนพิจารณาและแจง้การสั่งรับหรือไม่รับขึน้ทะเบียนที่ดินเปน็สวนป่า ให้ผู้ย่ืนค าขอทราบ 

 

เงื่อนไข 

 1. การแจ้งรับหรือไม่รับขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ให้ท าเป็นหนังสือและจัดส่งให้ผู้ย่ืนค าขอทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือให้ผู้ย่ืนค าขอ

ลงนามรับทราบต่อท้ายส าเนาคู่ฉบับหนังสือนัน้ และให้พนกังานเจ้าหน้าทีจ่ดแจ้งค าสั่งรับหรือไม่รับขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าไว้ในทะเบียน 

2. ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ให้ผู้ย่ืนค าขอมีสทิธิอุทธรณ์ตอ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมภายในสามสิบวนันับแต่วนัที่ทราบค าสัง่ดังกล่าว ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรใีห้เป็นที่สุด 

3. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคูม่ือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไวใ้นคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านกัส่งเสรมิการปลูกป่า 

กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทรศัพท์ 02-5799595 ต่อ 5502 

โทรสาร 02-579-5588 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. 
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 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ที่ว่าการอ าเภอท้องที/่ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 15 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอขึน้ทะเบียนที่ดนิเปน็สวนป่าย่ืนค าขอขึน้ทะเบียนที่ดนิเปน็

สวนป่า (สป.1) พร้อมเอกสารประกอบค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ย่ืนค าขอเพื่อก าหนดวัน เวลา ที่จะออกไปตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ตัง้ และสภาพที่ดินที่ขอขึน้ทะเบียนเป็นสวนป่า 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วัน ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 

 

3) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นใหน้ายทะเบียนพิจารณาสั่งรับหรือไม่รับขึน้

ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 

(หมายเหต:ุ (นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง เว้นแต่กรณีที่ดินที่ขอขึน้ทะเบียนที่ดนิที่มี

หนังสืออนญุาต สทก.1 ข หรือหนังสอือนุญาต ป.ส.31 ให้เสนอความเหน็ให้

นายทะเบียนพิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง ))  

7 วัน ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนพิจารณาและแจ้งการสั่งรับหรือไม่รับขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวน

ป่า โดยท าเป็นหนงัสือและจดัส่งให้ผู้ย่ืนค าขอทราบทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน

ตอบรับหรือให้ผู้ย่ืนค าขอลงนามรับทราบต่อท้ายส าเนาคู่ฉบบัหนงัสือนัน้ 

(หมายเหต:ุ (นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหนา้ที่ กรณี นาย

ทะเบียนมีค าสัง่ไม่รับขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ผู้ย่ืนค าขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค าวินิจฉัยของ

รัฐมนตรใีห้เป็นที่สุด ระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ทราบค าสัง่นายทะเบียน))  

4 วัน ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

3) 

 

ค าขอขึ้นทะเบยีนที่ดินเปน็สวนป่า (สป.1) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

4) 

 

หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองหรือหลักฐานการมีสทิธิใชป้ระโยชน์ใน

ที่ดิน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมที่ดิน 

5) 

 

หลักฐานการเช่าหรือเช่าซือ้ที่ดินและหนังสือยินยอมของผู้มกีรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ครอบครองในที่ดินนัน้ ที่แสดงว่าอนุญาตให้ท าสวนป่าได้ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมที่ดิน 

6) 

 

แผนที่สังเขปแสดงท่ีต้ัง เขตติดต่อและแนวเขตท่ีดินที่ขอขึน้ทะเบียน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค าขอขึ้นทะเบียนที่ดินเปน็สวนป่า (สป.1) 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านกัส่งเสรมิการปลูกป่า กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท ์02-561-4292-3 ต่อ 5502 โทรสาร 02-579-5588  
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5.16 การขึ้นทะเบียนตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้ 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หลักเกณฑ ์

      พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ผู้ท าสวนป่าต้องจัดให้มีตรา เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า ตราจะน า

ออกใช้ได้เมื่อได้น าขึน้ทะเบียนแล้ว และไม้ที่จะน าเคลื่อนที่ออกจากสวนปา่ต้องมีรอยตราตี ตอก หรือประทับทีไ่ม้ ผู้ประสงค์จะขอขึน้ทะเบียนตรา 

สามารถย่ืนค าขอได้ตามระเบียบกรมป่าไม้วา่ด้วยการขึน้ทะเบียน การรับรอง การตี ตอก ประทับหรือแสดง การยกเลิก และการท าลายตราที่ใชใ้น

กิจการสวนป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 มาตรา 17 และมาตรา 20 แหง่พระราชบัญญัตสิวนป่า พ.ศ. 2535 

 

วิธีการ 

 1. ให้ผู้ท าสวนป่าจัดท าตรา แสดงการเป็นเจ้าของไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า โดยให้มีรูปรอยอย่างใดก็ได้ แต่ต้องมีอักษรย่อของจงัหวัดท้องที่ทีข่อ

ขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าด้วย 

 2. ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียนตราตามแบบ สป.7 พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบสป.7 ดังต่อไปนี้ 

     (1) ส าหรับท้องทีก่รุงเทพมหานคร ให้ย่ืนค าขอต่อผู้อ านวยการส านักสง่เสรมิการปลกูป่า เพื่อเสนอต่อนายทะเบียน 

     (2) ส าหรับท้องที่จังหวัดอื่น ให้ย่ืนค าขอต่อนายอ าเภอท้องที่ที่สวนปา่ตั้งอยู่ เพื่อเสนอต่อนายทะเบียน 

 3. พนักงานเจ้าหนา้ที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอนายทะเบียนพิจารณาสั่งขึน้ทะเบียนและรับรองตรา 

 4. นายทะเบียนสั่งรับขึน้ทะเบียนตรา และท าเคร่ืองหมายอย่างหนึ่งอย่างใดไว้ที่รูปรอยตรา และออกหนงัสือรับรองการขึน้ทะเบียนตรา (สป.8) และ

หนังสือรับรองตรา (สป.9) 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านกัส่งเสรมิการปลูกป่า กรมป่าไม้ โทรศัพท์ 02-

561-4292-3 ต่อ 5502 โทรสาร 02-579-5588 /ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 18:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ที่ว่าการอ าเภอท้องที/่ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 8 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ท าสวนป่า จัดท าตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า โดย

ให้มีรูปรอยอย่างใดก็ได้แต่ต้องมีอักษรย่อของจังหวัดท้องที่ที่ขอขึน้ทะเบียน

ที่ดินเป็นสวนป่าด้วย พร้อมย่ืนค าขอขึน้ทะเบียนตรา ตามแบบ สป.7 พร้อม

ด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ สป.7 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 

 

2) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถกูต้องและครบถ้วนของค าขอเสนอนาย

ทะเบียนพิจารณาสั่งขึน้ทะเบียนและรบัรองตรา 

3 วัน ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนสั่งรับขึน้ทะเบียนตรา และท าเคร่ืองหมายอย่างหนึง่อย่างใดไว้ที่

รูปรอยตรา แล้วออกหนังสือรับรองการขึน้ทะเบียนตรา ตามแบบ สป.8 และ

หนังสือรับรองตรา ตามแบบ สป.9 

(หมายเหต:ุ -)  

4 วัน ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ค าขอขึ้นทะเบยีนตรา 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

4) 

 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบยีนที่ดนิเป็นสวนป่า(สป.3) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค าขอขึ้นทะเบียนตรา 

(หมายเหต:ุ -)  

2) หนังสือรับรองการขึน้ทะเบียนตรา 

(หมายเหต:ุ -)  

3) หนังสือรับรองตรา 

(หมายเหต:ุ -)  
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หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านกัส่งเสรมิการปลูกป่า กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-561-4292-3 ต่อ 5502 โทรสาร 02-579-5588  
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5.17 การออกใบอนุญาตให้น าไม้หวงห้ามฯที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้ฯ

เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด (ท้องที่กรุงเทพมหานคร) 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

      เพื่อเป็นการควบคุมการน าไม้สกัที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสรา้งหรือเคย อยู่ในสภาพเป็นเคร่ืองใช ้และพน้จากสภาพเป็นสิ่งปลูกสรา้งหรือ

เคร่ืองใชม้ากว่า 5 ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจงัหวดัให้เป็นไปตามบทบญัญัติของกฎหมาย ทัง้นี ้จะเป็นการอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนผู้สุจริต

ในการน าไม้ดังกล่าวไปใช้ ประโยชน์ใช้สอยส่วนตัว หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อันมิใช่เพื่อการค้า และควบคุมปอ้งกันการทุจรติ โดยการลักลอบตดัไม้

สักจากป่ามาแปรรูป และตกแต่งใหม้สีภาพคล้ายคลึงกบัไม้เรอืนเก่า หรือเคร่ืองใชอ้ื่น ๆ เพื่อหลกีเลี่ยงกฎหมาย แล้วน ามาสวมอา้งขอหนงัสืออนุญาต 

เพื่อสะดวกในการน าเคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์ทั้งการใชส้อยส่วนตัว และเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ซึง่เป็นสาเหตุหนึง่ในการตัดไม้ท าลายป่า 

      พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบบัที่ 116 ลงวันที่ 10 เมษายน พุทธศกัราช 2515ข้อ 3 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 59 วันที่ 11 เมษายน 2515) 

      มาตรา 39 ตรี ผู้ใดน าไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสรา้งหรือเคยอยู่ในสภาพเป็น เคร่ืองใช ้และพ้นจากสภาพเป็นสิ่งปลกูสรา้งหรือ

เคร่ืองใชม้าแล้วกว่าหา้ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจงัหวัด ซึ่งเป็นที่ตัง้สิ่งปลูกสรา้งหรือเป็นที่ประกอบเคร่ืองใชน้ั้น ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่ แต่ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 

      การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เปน็ไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมปา่ไม้ ก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตร ีระเบียบดังกล่าวจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับ

อนุญาตปฏิบัตติามด้วยก็ได ้

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส านักด่านป่าไม้ กรมป่าไม้  เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 02-5794853 โทรสาร 02-

5794853/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 39 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอตามแบบท้ายระเบียบกรมป่าไม้ วา่ด้วยการน าไม้สกัที่

เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลกูสรา้งหรือเคร่ืองใชม้าแล้วกว่า 5 ปี เคลื่อนย้าย

ออกนอกเขตจงัหวัด พ.ศ. 2542 พร้อมเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าทีป่่าไม้ 

(หมายเหต:ุ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน))  

1 วัน ส่วนด่านป่าไม ้

 

2) การพิจารณา 

กรมป่าไม้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

1 ตั้งไว้ก่อนได้กรณีการขอร้ือถอนปกติ คือ สิง่ปลูกสรา้งหรือเคร่ืองใชค้ง

สภาพเดิมอยู่ 

2 ต้องแตง่ตั้งใหม่ทกุคร้ังกรณีไม่ปกติ เช่น น าไม้สักที่รือ้ถอนมาก่อน

เคลื่อนย้ายต่อหรือใชไ้ปบางส่วนที่เหลือ ประสงค์ย้ายต่อ คณะกรรมการจงึ

ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญของศาลทางพสิูจน์ไม้ ผู้แทนส านักกฎหมาย ผู้แทน

ส านักด่านป่าไมต้รวจสอบ 

(หมายเหต:ุ (ส่วนอนุญาตและบริการ ส านักด่านป่าไม)้)  

8 วันท าการ ส่วนด่านป่าไม ้
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

3) การพิจารณา 

คณะกรรมการและผูข้ออนุญาตตรวจสอบสถานที่ 

(หมายเหต:ุ (ทั้งนีผู้้ขออนุญาตต้องย่ืนท าการนัดหมายภายใน  5 วันท าการ 

นับตั้งแต่วนัรับทราบค าสัง่กรมป่าไม้ ส่วนอนุญาตและบริการ ส านักด่านปา่

ไม้ และน าตรวจพร้อมลงลายมือชื่อ ในบันทึกผลการตรวจสอบและรูปถ่ายสิ่ง

ปลูกสรา้งหรือเคร่ืองใชน้ั้น))  

10 วันท าการ ส่วนด่านป่าไม ้

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

อธิบดีกรมป่าไม้พจิารณาสั่งอนญุาตให้ร้ือถอน แจ้งผู้ขอใหท้ าการรือ้ถอนสิง่

ปลูกสรา้งหรือเคร่ืองใชน้ั้น 

(หมายเหต:ุ (ผู้ขออนุญาตรื้อถอนสิ่งปลูกสรา้งหรือเคร่ืองใชด้ าเนินการรือ้

ถอนภายในเวลา 60 วัน หากยังไม่ร้ือถอนกรมป่าไม้จะเร่งรัดและขอทราบ

เหตุผลเพื่อด าเนินการยกเลิกค าขอตอ่ไป))  

5 วันท าการ กรมป่าไม ้

 

5) การพิจารณา 

ผู้ขออนุญาตแจง้คณะกรรมการว่าไดรื้อ้ถอนสิ่งปลูกสรา้งหรือเคร่ืองใชแ้ลว้ 

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบไม้ที่ได้รือ้ถอนนั้น พร้อมน าตรวจ 

(หมายเหต:ุ -)  

5 วันท าการ ส่วนด่านป่าไม ้

 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

-อธิบดีกรมป่าไม้ ลงนามในหนงัสืออนุญาตและแจง้ผู้ขออนุญาตทราบ 

(หมายเหต:ุ (เมื่อผู้รับอนุญาตได้รับ หนังสืออนุญาตแล้ว ต้องท าการ

เคลื่อนย้ายไม้สักไปยังพืน้ที่ปลายทางตามระบุในหนังสืออนญุาต และแจง้ให้

ทางพนักงานเจ้าหน้าที่อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอทราบและตรวจสอบข้อเท็จจรงิ

พร้อมกับมีหนงัสือแจง้ให้กรมป่าไม้ซึง่เป็นหน่วยงานต้นทางผู้ออกหนงัสือ

อนุญาตทราบ))  

10 วันท าการ กรมป่าไม ้

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

ค าขอรับใบอนุญาตให้น าไม้สักที่เคยอยูใ่นสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ใน

สภาพเป็นเครือ่งใช้มาแล้วกว่า 5 ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

2) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

4) 

 

หลักฐานการมีสทิธิในที่ดิน ต้องเป็นไปด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน

โดยนายทะเบียนท้องที่ได้สลักหลังทะเบียนบ้านและใบอนุญาต รับรองว่าผู้ขอ

ได้รับอนุญาตรื้อถอนและขนย้ายบา้นไปยังท้องท่ีจังหวัดปลายทางให้ชัดเจน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (ต้องใช้เอกสาร 2  ฉบับคือ 1 โฉนดที่ดิน /น.ส.3ก. /น.ส.3 

 2.ทะเบียนบ้านที่ได้สลกัหลงัว่าได้รับอนุญาตท าการรือ้ถอนแล้ว) 

กรมที่ดิน 

5) 

 

หนังสือรับรองว่าได้ปลูกสร้างในทอ้งท่ีนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จากสภาต าบล

หรือองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งท้องที่นั้นแล้วแต่กรณี 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

6) 

 

หลักฐานแสดงการได้มาของไม้นั้น (ถ้ามี) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

7) 

 

รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างหรือเครือ่งใชท้ี่ขอรื้อถอน(ทุกด้าน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการถ่ายรูปสิ่งปลูกสร้างหรือเคร่ืองใช้ที่ขอรือ้ถอน) 

- 

8) 

 

แผนที่สังเขปแสดงท่ีต้ังสิ่งปลูกสร้างท่ีขอรื้อถอน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (ผู้ขออนญุาตจัดท าแผนที่สงัเขปแสดงทีต่ั้งสิ่งปลกูสร้างหรือเคร่ืองใช้ที่ขอรือ้ถอน) 

- 

9) 

 

หลักฐานแสดงการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่น าไปปลูกใหม่ พร้อมแบบแปลนแผนผัง

ของบ้านหลังใหม่ที่จะปลูกและหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ปลูกสรา้งอาคารของ

ท้องที่จะน าไม้เรือนเก่าขนย้ายไปปลูก 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (ต้องใช้เอกสาร 2 ฉบับ คือ 1โฉนดที่ดิน/ น.ส.3ก/น.ส.3 ของท้องที่จังหวัด

ปลายทาง 

2.หลักฐานการได้รับอนุญาตปลกูสรา้งอาคารตามแบบแปลนแผนผังของบ้านหลงัใหม่

ของจังหวัดปลายทาง) 

กรมที่ดิน 

10) 

 

ให้ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอด้วยตนเอง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (ผู้ขอนุญาตไม่สามารถมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนตนได้) 

- 

11) กรณสีิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านจะต้องมเีลขที่บ้านถาวรออกให้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี กรมการปกครอง 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 หรือถ้ามีเลขที่บ้านถาวรไม่ถงึ ๕ ปี ต้องตรวจสอบพยานแวดล้อมและให้รับรอง

ว่าได้ปลูกสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ยกเว้นผู้ขออนุญาตเปน็หน่วยงานของรัฐ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 0 บาท 

  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม (ส าหรับกรุงเทพมหานคร)เป็นเรื่องเดิมที่เคยมีการอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนด่านป่าไม้ ส านกัป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

โทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5678 หรือ 5679  โทรสาร 0 2579 4853 

 

หมายเหตุ 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

ระยะเวลา ทั้งสิ้นไม่เกิน 39 วันท าการ (เอกสารครบถ้วนถูกต้องและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ 

ตามกรณีปกติที่ไม่สัง่ระงับหรือชะลอการอนุญาตและไม่นับวันที่ผู้ขออนญุาตใช้เวลาในการรือ้ถอน) 
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5.18 การขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่กรุงเทพมหานคร 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. เป็นเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีตน้ก าลังตัง้แตห่นึ่งแรงม้า โดยมีแผ่นบงัคับโซ่ยาวตั้งแต่สิบสองนิว้ หรือเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีตน้ก าลังตัง้แต่หนึง่แรงมา้ หรือแผ่น

บังคับโซ่ยาวตั้งแตส่ิบสองนิว้ส่วนหนึง่ส่วนใด 

2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 

3. มีสัญชาติไทย 

4. มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

6. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

7. ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใชใ้บอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตาม พ.ร.บ.นี ้เว้นแตก่ารถูกเพกิถอนใบอนุญาตดังกล่าวผ่านมาแล้วไม่

น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่ถกูเพิกถอนใบอนุญาต 

8. กรณีเป็นนิติบุคคล ผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัตแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 2-7 

9. กรณีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่เงื่อนไขก าหนด กรมป่าไมแ้จ้งไม่อนญุาตใหผู้้ย่ืนค าขอทราบ ภายใน 7 วันท าการ นับจากทราบผลการตรวจสอบ 

10. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคูม่ือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนการอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ส านกัการอนุญาต กรมป่าไม้ เลขที่ 61 ถนน

พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2579 

2391 โทรสาร 0 2579 2391/ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 131 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๔) พร้อมเอกสารประกอบให้

เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนให้แจง้ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้

รับค าขอ))  

1 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบข้อมูล นัดหมายกับผูย่ื้นค าขอ ตรวจสอบความเหมาะสมของสถาน

ที่ตั้งโรงงาน และท าหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบตัิ 

(หมายเหต:ุ (ตรวจสอบสถานที่ตัง้โรงงาน ภายใน 15 วันท าการ นับจากวนัที่

ได้รับการนัดตรวจสอบจากผู้ย่ืนค าขอ ))  

22 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

3) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จังหวัดทกุจงัหวัด ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

และกรมบงัคับคดแีจ้งผลการตรวจสอบให้กรมป่าไม้ทราบ 

(หมายเหต:ุ -)  

90 วัน - 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 18 วันท าการ ส านักการอนุญาต 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พจิารณาลงนาม ออกใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ 

(ลซ.๕) และแจ้งให้ผู้ย่ืนค าขอ มารับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๕) 

(หมายเหต:ุ (กรณีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่เงื่อนไขก าหนด กรมป่าไมแ้จ้งไม่

อนุญาตภายใน 7 วันท าการ นับจากทราบผลการตรวจสอบ))  

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 3 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 3 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนังสือรับรองนิตบิุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 2 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

4) 

 

หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 2 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอี านาจลงนามผูกพันนิติ

บุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 3 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

หนังสือมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

7) 

 

ส าเนาหลักฐานที่ดิน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

8) 

 

สัญญาเช่าหรือเช่าซื้อที่ดนิ 

ฉบับจริง 0 ชุด 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

9) 

 

หนังสือยินยอมของผุ้มสีิทธิในที่ดินที่แสดงว่ายินยอมหรืออนุญาต 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

10) 

 

แผนที่สังเขปแสดงท่ีต้ังโรงงานผลติและเก็บรักษาเลือ่ยโซ่ยนต์ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

11) 

 

ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

12) 

 

เอกสารรายละเอยีดกระบวนการผลติและคุณลักษณะของเลื่อยโซย่นต์ท่ีผลิต 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

13) 

 

แบบฟอร์ม ลซ.๔ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ือการกรอก 

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ส านกัการอนุญาต กรมป่าไม้ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ              

โทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5206  โทรสาร 0 2579 2391 

 

หมายเหตุ 

แบบฟอร์มค าขอรับใบอนุญาตให้ผลติเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๔)http://new.forest.go.th/chainsaw/wp-content/uploads/sites/7/2014/07/7.pdf 
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5.19 การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1) การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในทีด่ินกรรมสิทธิ์หรือสิทธคิรอบครองเปน็งานที่กรมปา่ไม้ให้บริการแก่ประชาชน และหนว่ยงานภาครัฐ โดย

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 2484 

    - มาตรา 7บัญญัติไว้วา่ ไม้สักและไม้ยางทั่วไปในราชอาณาจักรไม่วา่จะขึน้อยู่ที่ใดเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้ชนิดอื่นในป่าจะให้เป็นไมห้วงห้าม

ประเภทใดให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาการเพิ่มเติมหรือเพิกถอนชนิดไม้ หรือเปลี่ยนแปลงประเภทไมห้วงหา้มที่ไดม้ีพระราชกฤษฎีกาก าหนดไว้

แล้วก็ดี หรือจะก าหนดไม้ชนิดใดเป็นไม้หวงหา้ม ประเภทใดขึน้ในท้องที่ใดนอกจากท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนด ตามความในมาตราก่อนแลว้

นั้นก็ดีให้ก าหนด โดยพระราชกฤษฎีกา พระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึน้ตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ใชบ้งัคับได้เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวัน นับ

แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

    - มาตรา 11 บัญญัติไว้วา่ผู้ใดท าไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือท าอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้าม ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่ หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี ้และต้องปฏิบตัิตาม ข้อก าหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต 

การอนุญาตนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่เมือ่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรแีล้วจะอนญุาตให้ผูกขาดโดยให้ผู้ได้รับอนุญาต เสียเงินค่าผูกขาดใหแ้ก่รัฐบาลตาม

จ านวนที่รัฐมนตรกี าหนดก็ได ้

การอนุญาตโดยวิธีผูกขาดหรือให้สัมปทานส าหรับการท าไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่านไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม ให้กระท าได้เฉพาะในเขตป่าทีห่่างไกล

และกันดาร หรือเฉพาะการท าไม้ชนดิที่มีค่าหรือหายาก 

การพิจารณาค าขออนุญาตผูกขาดหรือสัมปทานตามความในวรรคก่อนให้กระท าโดยคณะกรรมการซึง่รัฐมนตร ีแต่งตั้ง 

   - ข้อก าหนด ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2530) ออกตามความในพระราชบัญญตัิป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการ อนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดิน

กรรมสิทธิ์หรือสิทธคิรอบครอง 

2) ขั้นตอนการด าเนนิงานตามคูม่ือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว ้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ส านกัการอนุญาต กรมป่าไม้/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 60 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วน

อนุญาตไม้และของปา่ และตรวจสอบเอกสาร/รับเร่ืองลงทะเบียน รับค าขอ 

(หมายเหต:ุ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน กรณีผู้ขอยื่นเอกสารประกอบ

ค าขอไม่ครบถ้วน ให้น ามายื่นเพิม่เตมิภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขอได้รับ

เอกสารคืน))  

15 นาท ี ส านักการอนุญาต 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ ตรวจวัดประทับตราไม้ บันทึกการตรวจสอบ/

ประมวลเรื่องเสนอตามล าดับชั้น เพื่อให้อธิบดีกรมป่าไม้พจิารณาอนุญาต 

(หมายเหตุ: (ทั้งนี ้ผู้ประกอบการต้องย่ืนท าการนัดหมาย ภายใน 15 วันท า

การ))  

30 วันท าการ ส านักการอนุญาต 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

อธิบดีกรมป่าไม้พจิารณาอนุญาต พร้อมทั้ง แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาติดต่อเพื่อ

ช าระเงินค่าธรรมเนียม คา่ใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

15 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เสนอผู้อ านวยการส านักการอนุญาต ลงนามในหนังสือเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ 

เพื่อพิจารณาลงนามในใบอนุญาต และแจ้งให้ผู้รับอนุญาตมารับใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

15 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

โฉนดที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองท่ีต้นไม้ขึ้นอยู่ (เจ้าหน้าท่ีท่ีดินลงนาม) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินบันทึกรับรองไว้ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงัว่า 

"ได้ตรวจสอบกับต้นฉบับพนกังานเจ้าหน้าที่ถกูต้องตรงกันแล้ว") 

กรมที่ดิน 

4) 

 

แบบ (ค าขอ 2) ค าขอท าไม้ยางที่มไิด้ขึ้นอยู่ในป่า 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

5) 

 

แบบ (ค าขอ 3) ค าขอท าไม้สักท่ีมิได้ขึ้นอยู่ในป่า 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

6) 

 

ค าขอใบคู่มอืคนงานหรอืผู้รับจ้าง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 
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ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญาต (อนุญาต 4) 

(หมายเหต:ุ (ใบอนุญาตท าไม้สกัในทีด่ินที่มีโฉนดทีด่ิน เพื่อใช้สอยส่วนตัว))  

 ค่าธรรมเนยีม 5 บาท 

  

2) ใบอนุญาต (อนุญาต 6) 

(หมายเหต:ุ (ใบอนุญาตท าไม้ยางในทีด่ินที่มี น.ส.3 หรือโฉนดที่ดิน เพื่อใชส้อยส่วนตัว))  

 ค่าธรรมเนยีม 5 บาท 

  

3) ใบคู่มอืคนงานหรือผู้รับจ้าง 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 1 บาท 

  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบ (ค าขอ 2) ค าขอท าไม้ยางที่มิไดข้ึน้อยู่ในป่า 

(หมายเหต:ุ -)  

2) แบบ (ค าขอ 3) ค าขอท าไม้สักทีม่ิไดข้ึน้อยู่ในป่า 

(หมายเหต:ุ -)  

3) ค าขอใบคูม่ือคนงานหรือผู้รับจ้าง 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ส านกัการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 02-5614292 ต่อ 5206 โทรสาร : 02-5792391 E-mail : non-timber@hotmail.com 
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5.20 การอนุญาตค้าของป่าหวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1)การประกอบกิจการด้านค้าของป่าหวงหา้ม เป็นงานทีก่รมป่าไม้ให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ โดยมีพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

   - มาตรา ๒๙ ทวิ บัญญัติวา่ ห้ามมิให้ผู้ใดค้าหรือมีไว้ครอบครอง ซึ่งของป่าหวงห้ามเกินปริมาตรที่รัฐมนตรปีระกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎกระทรวง และในการอนุญาตประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ.

๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พทุธศักราช ๒๔๘๔ ก าหนดให้ผู้ใดประสงค์จะค้าหรือมีไว้ครอบครองซึง่ของป่าหวงห้ามเกินปริมาณ

ที่รัฐมนตรปีระกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้ย่ืนค าขอตามแบบ ข.ป.๑ หวงหา้ม ๑ หรือ แบบ ข.ป.๒ หวงห้าม ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี ้แล้วแต่

กรณีตอ่พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องทีเ่ขตหรืออ าเภอ หรือกิง่อ าเภอที่สถานที่ค้าหรือสถานที่มีไว้ครอบครองซึ่งของป่าหวงห้ามตั้งอยู่ 

2) ขั้นตอนการด าเนนิงานตามคูม่ือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไวใ้น                                                             

คู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ส านกัการอนุญาต กรมป่าไม้ ชั้น 1 อาคารเทียม

คมกฤส/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 102 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถกูต้องสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐาน และ

รับเร่ืองลงทะเบียนรับค าขอ 

(หมายเหต:ุ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน กรณีผู้ขอยื่นเอกสารประกอบ

ค าขอไม่ครบถ้วน ให้น ามายื่นเพิม่เตมิภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขอได้รับ

เอกสารคืน))  

15 นาท ี ส านักการอนุญาต 

 

2) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 

กรมป่าไม้ส่งหนังสือถึงส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อท าการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต โดยผู้ขออนุญาตจะต้องถือหนงัสือไปติดต่อพมิพ์

ลายนิว้มือเอง 

(หมายเหต:ุ -)  

60 วัน ส านักการอนุญาต 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ บันทึกการตรวจสอบ/ประมวลเรื่องเสนอ

ตามล าดับชั้น 

(หมายเหตุ: (ทั้งนี ้ผู้ประกอบการต้องย่ืนท าการนัดหมายภายใน 15 วันท าการ))  

30 วัน ส านักการอนุญาต 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาต (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้) ลงนามอนุญาต 

พร้อมทั้ง แจ้งให้ผู้ประกอบการมาช าระเงินค่าธรรมเนียม ค่าใบอนญุาต 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วัน ส านักการอนุญาต 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาต (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดกีรมป่าไม)้ ลงนาม

ในใบอนุญาต พรอ้มทั้ง แจง้ให้ผู้ประกอบการเพื่อมาติดต่อขอรับใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

10 วัน ส านักการอนุญาต 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

แบบ ข.ป.หวงห้าม 1 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (ค าขอค้าของป่าหวงห้าม) 

กรมป่าไม ้

2) 

 

ค าขอใบคู่มอืคนงานหรอืผู้รับจ้าง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

3) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

4) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

5) 

 

หนังสือรับรองนิตบิุคคล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญาตค้าของป่าหวงห้าม (แบบ ข.ป. 3) 

(หมายเหต:ุ (ใบอนุญาตค้าของปา่หวงห้าม))  

 ค่าธรรมเนยีม 20 บาท 

  

2) ใบคู่มอืคนงานหรือผู้รับจ้าง 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 1 บาท 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบ ข.ป.หวงห้าม 1 

(หมายเหต:ุ (ค าขอค้าของป่าหวงห้าม))  

2) ค าขอใบคูม่ือคนงานหรือผู้รับจ้าง 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ส านกัการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 02-5614292 ต่อ 5206 โทรสาร : 02-5792391 E-mail : non-timber@hotmail.com  
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5.21 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในท้องที่

กรุงเทพมหานคร 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.เป็นเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ และผูไ้ด้รับใบอนุญาตมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ที่อนุญาตให้ใช้เลื่อยโซ่ยนต ์

2.ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ส านกัการอนุญาต  กรมป่าไม้ 

เลขที่ 61 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว   เขตจัตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

10900 

โทร. 02-579-2391  โทรสาร. 02-579-2391 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 9 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ย่ืนค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ใหม้ีหรือใชเ้ลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจาก

ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (ลซ. 10) พร้อมเอกสารประกอบให้ เจ้าหน้าที่เพื่อ

ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน) 

(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้แจง้ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้

รับค าขอ))  

1 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

2) การพิจารณา 

ตรวจสอบข้อมูล เหตุผล ความจ าเปน็ที่ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ และ

เสนอนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อพิจารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนพิจารณา บันทึกการเปลีย่นแปลง และแจง้ให้ผู้ย่ืนค าขอทราบ

และมารับใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

5 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนังสือรับรองนิตบิุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 

 

หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนไว้ 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 

 

แบบฟอร์ม ลซ.10 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

6) 

 

รายละเอียดเก่ียวกับอาชีพ/กิจการ ท่ีต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

7) 

 

หนังสือมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

8) 

 

ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๓) ตัวจริง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ือการกรอก 
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หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ส านกัการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 02-5614292 ต่อ 5206 โทรสาร : 02-5792391  

 

หมายเหตุ 

แบบฟอร์มค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ให้มหีรือใชเ้ลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (ลซ.10) 

http://new.forest.go.th/chainsaw/wp-content/uploads/sites/7/2014/07/10.pdf 
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5.22 การขอรับใบอนุญาตให้น าเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่กรุงเทพมหานคร 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. เป็นเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีตน้ก าลังตัง้แตห่นึ่งแรงม้า โดยมีแผ่นบงัคับโซ่ยาวตั้งแต่สิบสองนิว้ หรือเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีตน้ก าลังตัง้แตห่นึง่แรงมา้ หรือแผ่น

บังคับโซ่ยาวตั้งแตส่ิบสองนิว้ ส่วนหนึง่ส่วนใด 

2. ผู้ย่ืนค าขอจะต้องมีอายุไม่ต่ ากวา่ย่ีสิบปีบรบิูรณ์ 

3. มีสัญชาติไทย 

4. มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

6. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

7. ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใชใ้บอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตาม พ.ร.บ. นี ้เว้นแตก่ารถูกเพกิถอนใบอนุญาตดงักล่าวผ่านมาแล้วไม่

น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่ถกูเพิกถอนใบอนุญาต 

8. กรณีเป็นนิติบุคคล ผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัตแิละไม่มีลกัษณะต้องห้าม ตามข้อ 2-7 

9. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไวใ้นคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ส านกัการอนุญาต  กรมป่าไม้ 

เลขที่ 61 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว   เขตจัตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

10900 

โทร. 02-579-2391  โทรสาร. 02-579-2391 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 121 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ. ๖) พร้อมเอกสารประกอบ 

ให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร (ลงรับค าขอเมื่อเอกสาร

ครบถ้วน) 

(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้แจง้ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้

รับค าขอ))  

1 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบข้อมูล สถานที่เก็บรักษาเลือ่ยโซ่ยนต์ พร้อมทั้งจัดท าเอกสาร

ประกอบการตรวจสอบ และท าหนงัสอืถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ

คุณสมบัต ิ

(หมายเหต:ุ (ตรวจสอบสถานที่ทีเ่ก็บรักษาเลื่อยโซ่ยนต์ ภายใน 5 วันท าการ

นับจากวันที่ที่ได้รับการนัดหมายจากผู้ย่ืนค าขอ))  

12 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

3) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จังหวัดแต่ละจังหวัด ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

90 วัน - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

และกรมบงัคับคดแีจ้งผลการตรวจสอบให้กรมป่าไม้ทราบ 

(หมายเหต:ุ -)  

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ออกใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต ์(ลซ.๗) และแจ้งผู้ย่ืนค าขอให้มารับ

ใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (กรณีคุณสมบัติไม่ถกูต้อง มีลักษณะต้องห้ามให้แจง้การไม่

อนุญาตภายใน 7 วันท าการนับตัง้แต่วันตรวจสอบคุณสมบัตแิล้วเสร็จ))  

18 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 3 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 3 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนังสือรับรองนิตบิุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 2 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 

 

หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 2 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัว และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอี านาจลงนามผูกพันนิติ

บุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 3 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ือการกรอก 

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ส านกัการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 02-5614292 ต่อ 5206 โทรสาร : 02-5792391  

 

หมายเหตุ 

แบบฟอร์มค าขอรับใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๖) http://new.forest.go.th/chainsaw/wp-content/uploads/sites/7/2014/07/6.pdf 
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5.23 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อ

วัตถุประสงค์ต่างๆ (ในเขตกรุงเทพมหานคร) 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 ทวิ 16 17 และ 20 แหง่พระราชบัญญัติป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และปรับปรุง อ านาจหน้าทีแ่ละกิจการ ของกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแหง่ชาติ สัตวป์่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 

โดยอนุโลมให้อธิบดีกรมป่าไม้ รักษาการตามระเบียบนี ้และมีอ านาจตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติามระเบียบนี ้ค าวินิจฉัยของอธิบดี

กรมป่าไม้ ให้เป็นทีสุ่ด 

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แหง่พระราชบัญญัติป่าไม้พทุธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงค์ตา่งๆ (ในเขต

กรุงเทพมหานคร) 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือ จะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียม

คมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร  กทม. 

10900 โทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5207 และ 5208/ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 67 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ประกอบการย่ืนเร่ืองราวค าขอตามแบบ ป.ส.17 ป.ส.20 หรือ ป.ส.21 

ป.ส.24 และ ป.ส. 27 โดยอนุโลม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบค า

ขอ/รับเร่ืองลงทะเบียนรับค าขอ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วน) 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบสภาพป่าที่ขออนุญาต 

(หมายเหต:ุ (นัดหมายผู้ขอฯเพื่อร่วมตรวจสอบ ภายใน 7 วัน ))  

14 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่าตามแบบป.ส.18  ป.ส.22 

ป.ส.25 หรือป.ส.30 (โดยอนุโลม) ให้อธิบดีกรมปา่ไม้พิจารณาแจ้งไม่

ขัดข้อง 

(หมายเหต:ุ (ต้องผา่นการพิจารณาของ 

คณะกรรมการวิชาการพิจารณาการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ก่อน))  

45 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

อธิบดีกรมป่าไม้พจิารณาแจง้ใหค้วามเหน็ไม่ขัดข้อง และออกใบแผ้วถางป่าให้ผู้ขอฯ 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วันท าการ กรมป่าไม ้
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

กรณเีป็นนิติบุคคล ให้น าเอกสารทีเ่ก่ียวข้องในการจดทะเบียนนิติบุคคลมา

ประกอบการพิจารณา 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 

 

แบบค าขออนุญาตซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง แบบ ป.ส. 17 ป.ส.  20 

หรือ ป.ส. 21 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

5) 

 

หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

6) 

 

รายละเอียดโครงการ และแผนและผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขอ  อนุญาต 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

7) 

 

แผนที่สังเขปและแผนที่ระวางมาตราส่วน 1: 50,000 แสดงบริเวณที่อนุญาต 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

8) 

 

หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

9) 

 

บันทกึยินยอมในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับราษฎร 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

- 

98 



  

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ - 

10) 

 

หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรอืเงินมัดจ า 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

11) 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กร  ปกครองส่วน

ท้องถิ่น ท่ีได้ให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท า  ประโยชน์ในเขตป่าท้องท่ี 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

12) 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีการขอฯซึ่งต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสรมิและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535) 

- 

13) 

 

หนังสือรับรองจากพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องท่ี(กรณขีอฯเก่ียวกับ

กิจการอันเนื่องมาจากการท าเหมืองแร่) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมทรัพยากรธรณี 

14) 

 

หลักฐานที่แสดงว่าผู้ได้รับอนุญาตเดิมไม่ขัดขอ้งท่ีจะให้ผู้ขอฯใช้พื้นทีไ่ด้ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีพื้นที่ขออนุญาตทบัซ้อนกัน) 

- 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1221 (ค่าแบบฟอร์มค าขอฯ) และ

หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว การช าระค่าใช้จ่ายอื่นๆให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 1221 

(หมายเหต:ุ 

(file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%

81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%

E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B

8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%201221(%E0%B8%9E.%E0%B8

%A8.2531).pdf))  

 ค่าธรรมเนยีม 1 บาท 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบฟอร์มค าขอใช้พื้นที่แบบ ป.ส.17 

(หมายเหต:ุ -)  

2) แบบฟอร์มค าขอใช้พื้นที่แบบ ป.ส. 20 

(หมายเหต:ุ -)  

3) แบบฟอร์มค าขอใช้พื้นที่แบบ ป.ส. 21 

(หมายเหต:ุ -)  

4) แบบฟอร์มค าขอใช้พื้นที่แบบ ป.ส. 24 

(หมายเหต:ุ -)  

5) แบบฟอร์มค าขอใช้พื้นที่แบบ ป.ส. 29 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคาร เทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2561 4292 3 ต่อ 5207 และ 5208 โทรสาร 0 2579 956 7 
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5.24 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อ

ท าเหมอืงแร่ (ในเขตกรุงเทพมหานคร) 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญัติปา่สงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ไปเป็นกรมป่าไมก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอ านาจหน้าทีแ่ละกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพันธุ์พชืกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2546 โดยอนุโลมให้อธิบดีกรมป่าไม้

รักษาการตามระเบียบนีแ้ละมีอ านาจตีความวินิจฉัยปญัหาเกี่ยวกับการปฏบิัติตามระเบียบนีค้ าวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด 

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แหง่พระราชบัญญัติป่าไม้พทุธศักราช 2484 เพื่อท าเหมืองแร่ (ในเขตกรุงเทพมหานคร) 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ส านักการอนุญาตกรมป่าไม้อาคารเทียม

คมกฤสชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกทม. 

10900 โทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5207 และ 5208/ติดต่อด้วย

ตนเองณหน่วยงาน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 97 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอตามแบบป.ส.20 หรือป.ส.21 โดยอนุโลมพร้อม

เอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจา้หน้าทีเ่จ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับเร่ือง

ลงทะเบียนรับค าขอ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วน) 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบสภาพป่าที่ขออนุญาต 

(หมายเหต:ุ (นัดหมายผู้ขอฯเพื่อร่วมตรวจสอบ ภายใน 7 วัน))  

14 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

ส่งรายงานลกัษณะทางธรณีแหล่งแร่ ใหก้รมทรัพยากรธรณีพจิารณาให้ความเหน็ 

(หมายเหต:ุ -)  

30 วันท าการ กรมทรัพยากรธรณี 

 

4) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่าตามแบบ ป.ส.22 (โดยอนุโลม) 

ให้อธิบดีกรมป่าไม้พจิารณาแจง้ไม่ขดัข้อง 

(หมายเหต:ุ (ต้องผา่นการพิจารณาของ 

คณะกรรมการวิชาการพิจารณาการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ก่อน))  

45 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

อธิบดีกรมป่าไม้พจิารณาและแจ้งให้ความเห็นไม่ขัดข้อง และออกใบแผ้วถางป่าให้ผู้ขอฯ 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วันท าการ กรมป่าไม ้
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนังสือรับรองนิตบิุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

4) 

 

แบบค าขออนุญาตซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง แบบ ป.ส.20  หรือ ป.ส. 21 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

5) 

 

หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

6) 

 

รายละเอียดโครงการ และแผนและผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขอ  อนุญาต 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

7) 

 

แผนที่สังเขปและแผนที่ระวางมาตราส่วน 1: 50,000 แสดงบริเวณที่ขออนุญาต 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

8) 

 

หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

9) 

 

บันทกึยินยอมในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับราษฎร 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

10) หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรอืเงินมัดจ า - 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

11) 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กร  ปกครองส่วน

ท้องถิ่น ท่ีได้ให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท า  ประโยชน์ในเขตป่าท้องท่ี 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

12) 

 

รายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 2 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

13) 

 

ผลการพิจารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ  โครงการ 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

14) 

 

รายงานการส ารวจพื้นที่ขอประทานบัตรทับที่ป่าไม้ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

15) 

 

บันทกึการใช้เส้นทาง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

16) 

 

หลักฐานที่แสดงว่าผู้ได้รับอนุญาตเดิมไม่ขัดขอ้งท่ีจะให้ผูขอฯใช้พื้นทีไ่ด้ หรือ

หลักฐานการอนุญาตให้เช่าช่วงหรือการรับโอนประทานบัตรเหมืองแร่ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1221 (ค่าแบบฟอร์มค าขอฯ) และ

หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว การช าระค่าใช้จ่ายอื่นๆให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 1221 

(หมายเหต:ุ (http://new.forest.go.th/forest-area/wp-

content/uploads/sites/10/2014/07/1221.pdf))  

 ค่าธรรมเนยีม 1 บาท 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบฟอร์มค าขอใช้พื้นที่แบบ ป.ส. 20 

(หมายเหต:ุ -)  

2) แบบฟอร์มค าขอใช้พื้นที่แบบ ป.ส. 21 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2561 4292 3 ต่อ 5207 และ 5208 โทรสาร 0 2579 956 7 
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5.25 การขออนุญาตน าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว ในท้องที่กรุงเทพมหานคร 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. เป็นเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ และผูไ้ด้รับใบอนุญาตมีความประสงค์จะน าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเปน็

การชั่วคราว 

2. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไวใ้นคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ส านกัการอนุญาต  กรมป่าไม้ 

เลขที่ 61 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจัตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

10900 

โทร. 02-579-2391  โทรสาร. 02-579-2391/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน  (พักเที่ยงเวลา 12.00-13.00 น.) 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 8 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ย่ืนค าขออนุญาตน าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการ

ชั่วคราว (ลซ. ๑๑) พร้อมเอกสารประกอบให้ เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้องของเอกสาร (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน) 

(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้แจง้ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้

รับค าขอ))  

1 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ออกใบรับค าขออนุญาตน าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับ

อนุญาตเป็นการชั่วคราว (ลซ.๑๒) 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ออกหนังสืออนญุาตให้น าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็น

การชั่วคราว (ลซ.๑๓) และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยืนค าขอทราบและมารับ

หนังสืออนญุาตให้น าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการ

ชั่วคราว (ลซ.๑๓) พร้อมให้ส่งใบรับค าขอคืน 

(หมายเหต:ุ -)  

6 วันท าการ ส านักการอนุญาต 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

แบบฟอร์ม ลซ.๑๑ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

4) 

 

รายละเอียดเก่ียวกับอาชีพ/กิจการ ท่ีต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

หนังสือรับรองนิตบิุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

6) 

 

ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและขอ้บังคับบริษัทจ ากัดที่จดทะเบยีนไว้ 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

7) 

 

หนังสือมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

8) 

 

ส าเนาใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซย่นต ์(ลซ.๓) 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ือการกรอก 

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ส านกัการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2561 4292 3 ต่อ 5206 โทรสาร 0 2579 2391 

 

หมายเหตุ 

แบบฟอร์มค าขออนุญาตน าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเปน็การชั่วคราว (ลซ. ๑๑) http://new.forest.go.th/chainsaw/wp-

content/uploads/sites/7/2014/07/9.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 



  

5.26 การขออนุญาตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง ในท้องที่กรุงเทพมหานคร 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. เป็นผู้มีอาชีพหรือประกอบกิจการซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามพระราชบัญญตัิเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นธุรกิจเพื่อสินจา้ง 

2. ผู้ย่ืนค าขอต้องมีอายุไม่ต่ ากว่าย่ีสบิปีบรบิูรณ์ 

3. มีสัญชาติไทย 

4. มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

6. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

7. ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใชใ้บอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตาม พ.ร.บ. นี ้เว้นแตก่ารถูกเพกิถอนใบอนุญาตดงักล่าวผ่านมาแล้วไม่

น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่ถกูเพิกถอนใบอนุญาต 

8. กรณีเป็นนิติบุคคล ผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัตแิละไม่มีลกัษณะต้องห้าม ตามข้อ 2-7 

9. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไวใ้นคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ส านกัการอนุญาต  กรมป่าไม้ 

เลขที่ 61 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว   เขตจัตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900 

โทร. 02-579-2391  โทรสาร. 02-579-2391/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน  (พักเที่ยงเวลา 12.00-13.00 น.) 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 121 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตใหซ้่อมแซมเลือ่ยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง (ลซ. 

16) พร้อมเอกสารประกอบให้ เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ

เอกสาร (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน) 

(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้แจง้ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้

รับค าขอ))  

1 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ประกอบการ และท าหนงัสือถงึ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคณุสมบัติ 

(หมายเหต:ุ (ตรวจความเหมาะสมของสถานทีต่ั้งภายใน 5 วันท าการนับจาก

วันที่ได้รับการนัดหมายจากผู้ย่ืนค าขอ))  

12 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

3) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จังหวัดแต่ละจังหวัด ศาลเยาวชนและครอบครัว

กลาง และกรมบงัคบัคดี แจ้งผลการตรวจสอบให้กรมป่าไม้ทราบ 90 วัน 

(หมายเหต:ุ -)  

90 วัน - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง (ลซ.๑๗) และ

แจ้งผู้ย่ืนค าขอใหม้ารับใบอนุญาตใหซ้่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อ

สินจ้าง (ลซ.๑๗) 

(หมายเหต:ุ (กรณีคุณสมบัติไม่ถกูต้อง มีลักษณะต้องห้าม  ให้แจง้การไม่

อนุญาตภายใน 7 วัน นับแต่ทราบว่าคุณสมบัติไม่ถกูต้องหรือมีลักษณะ

ต้องห้าม)) 

18 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 3 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 3 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

แบบฟอร์ม ลซ.16 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

4) 

 

รายละเอียดเก่ียวกับอาชีพ/กิจการ ท่ีต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

หนังสือรับรองนิตบิุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 2 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

6) 

 

ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและขอ้บังคับบริษัทจ ากัดที่จดทะเบยีนไว้ 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 2 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ือการกรอก 

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ส านกัการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2561 4292 3 ต่อ 5206 โทรสาร 0 2579 2391 

 

หมายเหตุ 

แบบฟอร์มค าขอรับใบอนุญาตใหซ้่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจา้ง (ลซ.16) http://new.forest.go.th/chainsaw/wp-

content/uploads/sites/7/2014/07/5.pdf 
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5.27 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในท้องที่

กรุงเทพมหานคร 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. เป็นเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ และผูไ้ด้รับใบอนุญาตมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก าลังเคร่ืองจักรกล

เพิ่มขึน้จากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

2. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไวใ้นคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ส านกัการอนุญาต  กรมป่าไม้ 

เลขที่ 61 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว   เขตจัตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

10900 

โทร. 02-579-2391  โทรสาร. 02-579-2391/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(พักเที่ยงเวลา 12.00-13.00 น.) 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 9 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ย่ืนค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก าลงัเคร่ืองจักรกลเพิม่ขึน้จาก

ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (ลซ. 8) พร้อมเอกสารประกอบให้ เจ้าหน้าที่เพื่อ

ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน) 

(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้แจง้ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้

รับค าขอ))  

1 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

2) การพิจารณา 

พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นทีต่้องเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ ให้มีก าลงั

เคร่ืองจักรกลเพิม่ขึน้จากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต เสนอผูม้ีอ านาจพิจารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พิจารณาลงนามอนุญาตในใบอนุญาตและแจ้งใหผู้้

ย่ืนค าขอทราบและมารับใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

5 วันท าการ ส านักการอนุญาต 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๓) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

4) 

 

หนังสือรับรองนิตบิุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 

 

ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและขอ้บังคับบริษัทจ ากัดที่จดทะเบยีนไว้ 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

6) 

 

หนังสือรับรองการเปลีย่นแปลงก าลังเครื่องจักรกลต้นก าลังเลื่อยโซย่นต์จาก

วศิวกรเครื่องยนต ์

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ือการกรอก 
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หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ส านกัการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2561 4292 3 ต่อ 5206 โทรสาร 0 2579 2391 

 

หมายเหตุ 

แบบฟอร์มค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก าลงัเคร่ืองจักรกลเพิ่มขึน้จากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (ลซ.8) 

http://new.forest.go.th/chainsaw/wp-content/uploads/sites/7/2014/07/11.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

8 



  

5.28 การยกเลิกตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้ 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หลักเกณฑ ์

การยกเลิกตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้จะกระท าได้ในกรณี 

 (1) ผู้ท าสวนป่าประสงค์จะยกเลิกตรา 

 (2) ตราของผู้ท าสวนป่าบุบสลายในสาระส าคัญ 

 (3) ตราของผู้ท าสวนป่าสูญหาย 

 (4) ผู้ท าสวนป่าไม่ประสงค์จะท าสวนป่าต่อ 

ผู้ท าสวนป่าที่ประสงค์จะยกเลกิตรา จะต้องแจง้เป็นหนังสือตอ่พนกังานเจา้หน้าที่ตามระเบียบกรมป่าไม้วา่ด้วยการขึน้ทะเบียน การรับรอง การตี 

ตอก ประทับหรือแสดง การยกเลิกและการท าลายตราที่ใชใ้นกิจการสวนป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 มาตรา 17 และมาตรา 20 

แห่งพระราชบญัญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 

 

วิธีการ 

 1. ผู้ท าสวนป่าแจ้งเป็นหนงัสือตามแบบสป.11 พร้อมกับน าหนงัสือรับรองการขึน้ทะเบียนตรา และหนังสือรับรองตราไปคืนให้แก่พนกังานเจ้าหน้าที่ 

หากเป็นเหตุตาม (1),(2) และ (4) ต้องน าดวงตราไปท าลายต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย ส าหรับเหตุตาม (2) และ (3) ต้องแจง้ภายใน 30 วัน นับ

แต่วันที่ทราบการบุบสลายหรือสูญหาย โดยสามารถแจ้งได้ดังต่อไปนี้ 

    (1) ส าหรับท้องทีก่รุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อผู้อ านวยการส านักสง่เสรมิการปลูกป่า กรมป่าไม้เพื่อเสนอต่อนายทะเบียน 

    (2) ส าหรับท้องที่จังหวัดอื่น ใหแ้จง้ต่อนายอ าเภอท้องที่ทีส่วนป่าตัง้อยู่ เพื่อเสนอต่อนายทะเบียน 

 2. เมื่อพนักงานเจ้าหนา้ที่ได้รับแจ้งแล้วให้เสนอนายทะเบียนพิจารณาสั่งยกเลิกตรา โดยให้นายทะเบียนสั่งพนกังานเจ้าหนา้ที่แก้ไขทะเบียนตราโดย

หมายเหตุไวใ้นทะเบียนตราวา่ ได้ยกเลิกตรานี้แล้ว เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. และลงลายมือชื่อ ต าแหนง่ก ากับไว้ด้วย 

 ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านกัส่งเสรมิการปลูกป่า 

กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทรศัพท์ 02-5799595 ต่อ 5502 

โทรสาร 02-579-5588 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ที่ว่าการอ าเภอท้องที/่ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 8 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ท าสวนป่าแจ้งเป็นหนงัสือตามแบบ สป.11 พร้อมกับน าหนังสือรับรองการ

ขึน้ทะเบียนตรา และหนังสือรับรองตราไปคืนให้แก่พนกังานเจ้าหน้าที่ 

30 นาที ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ (หากผู้ท าสวนป่าประสงค์จะยกเลิกตรา ตราบุบสลาย หรือไม่

ประสงค์จะท าสวนป่าต่อไปต้องน าดวงตราไปท าลายต่อหน้าพนกังาน

เจ้าหน้าที่ด้วย ส าหรับเหตุตราบุบสลายหรือสูญหาย ต้องแจ้งภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่ทราบการบุบสลายหรือสญูหาย))  

2) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากถกูต้อง ให้เสนอนาย

ทะเบียนพิจารณาสั่งยกเลิกตรา 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วัน ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนสั่งยกเลิกตรา 

(หมายเหต:ุ -)  

4 วัน ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

แบบแจ้งการยกเลิกตรา ตราบุบสลายในสาระส าคัญ สูญหาย หรือไม่ประสงค์จะ

ท าสวนป่าต่อไป(สป.11) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

4) 

 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบยีนที่ดนิเป็นสวนป่า(สป.3) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

5) 

 

หนังสือรับรองตรา(สป.9) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

6) 

 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบยีนตรา (สป.8) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ - 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบแจง้การยกเลกิตรา ตราบุบสลายในสาระส าคัญ สูญหาย หรือไม่ประสงค์จะท าสวนป่าต่อไป(สป.11) 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านกัส่งเสรมิการปลูกป่า กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-561-4292-3 ต่อ 5502 โทรสาร 02-579-5588  
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5.29 การรับแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หลักเกณฑ ์

 1. ก่อนการตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า ผู้ท าสวนป่าต้องแจ้งเป็นหนังสือตอ่พนักงานเจ้าหน้าที่ เพือ่ออกหนังสือรับรองการแจ้งตาม

ระเบียบกรมป่าไม้วา่ด้วยการแจ้ง การออกหนังสือรับรองการแจง้ตัดหรือโค่นไม้ การเก็บรักษาหนงัสือรับรองการแจ้ง บัญชแีสดงรายการไม้ เอกสาร

ส าคัญทีเ่กี่ยวกับการดังกล่าว การขอ การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง และหลักฐานแสดงการได้ไม้มาโดยชอบจากการท าสวนป่า พ.ศ. 

2535 ซึ่งออกตามความในมาตรา 11 มาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 21 แหง่พระราชบัญญัตสิวนป่า พ.ศ. 2535 

 2. หนังสือรับรองการแจ้ง หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการแจ้งที่พนกังานเจ้าหน้าที่ได้รับรองถกูต้องนี ้จ าเป็นจะต้องใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบในการ

น าไม้ที่ไดม้าจากการท าสวนป่าเคลื่อนที่ รวมทั้งใชเ้ป็นหลักฐานประกอบแสดงการได้ไม้มาโดยชอบอีกด้วย 

 

วิธีการ 

 1. แจ้งการการตัดหรือโค่นไม้ ตามแบบสป.12 พร้อมด้วยหลักฐานตามทีร่ะบุไว้ในแบบสป.12 ดังต่อไปนี ้

    (1) ส าหรับท้องทีก่รุงเทพมหานครให้ย่ืนต่อผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิการปลูกป่า กรมป่าไม้ 

    (2) ส าหรับท้องที่จังหวัดอื่นให้ย่ืนต่อนายอ าเภอท้องที่ที่สวนปา่ตั้งอยู่ 

 2. พนักงานเจา้หน้าทีเ่สนอผู้อ านวยการส านักสง่เสรมิการปลกูป่า หรือนายอ าเภอท้องที่ แล้วแต่กรณี เพื่อสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ

จ านวนและชนิดไม้วา่ถูกต้องตามที่ไดแ้จ้งไว้หรือไม่ พร้อมนัดหมายผู้ท าสวนป่าเพื่อก าหนดวัน เวลา ที่จะตรวจสอบ แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงาน

ผลการตรวจสอบและความเห็น 

 3. ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิการปลูกป่าหรือนายอ าเภอท้องที่ แล้วแต่กรณี ออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า 

(สป.13) 

 ทั้งนีข้ั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านกัส่งเสรมิการปลูกป่า 

กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทรศัพท์ 02-5799595 ต่อ 5502 

โทรสาร 02-579-5588 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ที่ว่าการอ าเภอท้องที/่ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 8 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ท าสวนป่าแจ้งการตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่าตามแบบ 

สป.12 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบสป.12 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

2) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอผูอ้ านวยการส านักส่งเสรมิการปลกูป่าหรือ

นายอ าเภอท้องที่ แล้วแต่กรณี เพื่อให้สั่งพนกังานเจา้หน้าที่ออกไปตรวจสอบ

จ านวนและชนิดไม้วา่ถูกต้องตามที่ไดแ้จ้งไว้หรือไม่ พร้อมนัดหมายผู้ท าสวน

ป่าเพื่อก าหนดวัน เวลา ที่จะตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบและ

ความเหน็ 

(หมายเหต:ุ -)  

5 วัน ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิการปลูกปา่หรือนายอ าเภอท้องที่ แล้วแตก่รณี

พิจารณาออกหนังสือรับรองการแจง้ตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า 

(สป.13) ให้กับผูท้ าสวนป่า 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วัน ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบยีนที่ดนิเป็นสวนป่า(สป.3) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบแจง้การตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า(สป.12) 

(หมายเหต:ุ -)  

2) หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไมท้ี่ไดม้าจากการท าสวนป่า(สป.13) 

(หมายเหต:ุ -)  
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หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านกัส่งเสรมิการปลูกป่า กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-561-4292-3 ต่อ 5502 โทรสาร 02-579-5588 
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5.30 การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หลักเกณฑ ์

      ในกรณีที่หนังสือรับรองการขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนปา่สูญหาย ช ารุด หรือถูกท าลายให้ผู้ท าสวนป่ายื่นค าขอรับใบแทนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามระเบียบกรมป่าไม้วา่ด้วยการขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า และการโอนทะเบียนสวนป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งออกตามความในมาตรา 5 มาตรา 6 

มาตรา 16 และมาตรา 19 แหง่พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 เพื่อเสนอต่อนายทะเบียนและให้นายทะเบียนออกใบแทนหนงัสือรับรอง โดยใช้

แบบหนงัสือรับรองเดิมแต่ใหม้ีค าว่า ใบแทน ด้วยหมึกสแีดงไว้ที่ดา้นหน้าดว้ย และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงรายละเอยีดและหมายเหตุไวใ้นทะเบียน

หนังสือรับรองว่า ได้ออกใบแทนหนงัสือรับรองไปแล้วเมื่อ (วัน เดือน ปี ทีอ่อก) ด้วยหมึกสแีดงพร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อต าแหนง่ก ากับไว้ด้วย 

 

วิธีการ 

 1. ในกรณีที่หนังสือรับรองการขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนปา่สูญหาย ช ารุด หรือถูกท าลายให้ผู้ท าสวนป่า ให้ย่ืนค าขอรับใบแทนหนังสือรับรอง

ดังกล่าว ตามแบบ สป.5 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหลกัฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ สป.5 ดังต่อไปนี ้

     (1) ส าหรับท้องทีก่รุงเทพมหานคร ให้ย่ืนต่อผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิการปลูกป่า กรมป่าไม้ เพื่อเสนอตอ่นายทะเบียน 

     (2) ส าหรับท้องที่จังหวัดอื่น ให้ย่ืนต่อนายอ าเภอท้องที่ ที่ที่ดนิตั้งอยู่ เพื่อเสนอต่อนายทะเบียน 

 2. ให้นายทะเบียนออกใบแทนหนังสอืรับรองการขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าให้กับผู้ท าสวนปา่ 

 ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านกัส่งเสรมิการปลูกป่า 

กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทรศัพท์ 02-5799595 ต่อ 5502 

โทรสาร 02-579-5588 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ที่ว่าการอ าเภอท้องที/่ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 8 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

กรณีที่หนังสือรับรองการขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าสูญหาย ช ารุด หรือถูก

ท าลาย ให้ผู้ท าสวนป่าย่ืนค าขอรับใบแทนหนงัสือรับรองการขึน้ทะเบียนทีด่ิน

เป็นสวนป่า (สป.5) พร้อมเอกสารประกอบค าขอต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่ 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 

 

2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนออกใบแทนหนังสือรับรองการขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วัน ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ค าขอใบแทนหนังสอืรับรองการขึน้ทะเบียนที่ดนิเปน็สวนป่า (สป.5) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

4) 

 

หลักฐานการแจ้งความของสถานีต ารวจแห่งท้องที่ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ

5) 

 

หนังสือรับรองท่ีช ารุดหรอืถูกท าลายบางส่วน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค าขอใบแทนหนงัสือรับรองการขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า (สป.5) 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านกัส่งเสรมิการปลูกป่า กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-561-4292-3 ต่อ 5502 โทรสาร 02-579-5588  
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5.31 การโอนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หลักเกณฑ ์

  การโอนทะเบียนสวนป่าสามารถกระท าได้ตามระเบียบกรมป่าไม้วา่ด้วยการขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า และการโอนทะเบียนสวนป่า พ.ศ. 2535 

ซึ่งออกตามความในมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 16 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 โดยการโอนทะเบียนสวนป่าให้กระท า

ได้ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 (1) ผู้ท าสวนป่าตาย 

 (2) ผู้ท าสวนป่าโอนกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองในที่ดินที่ท าสวนป่าใหแ้ก่บคุคลอื่น 

 (3) ผู้ท าสวนป่าซึ่งมสีิทธิตามสัญญาเช่าหรือเช่าซื้อ ในที่ดินที่ท าสวนป่าถกูเลิกสญัญาเช่าหรือเช่าซือ้ 

 

 ผู้มีสิทธิขอรับโอนทะเบียนสวนป่า ได้แก่ บคุคล ดังต่อไปนี้ 

 (1) ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้ท าสวนป่า 

 (2) ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน 

 (3) ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่มีการเลกิสัญญาเช่าหรือเช่าซือ้ 

 

 วิธีการ 

 1. ผู้มีสิทธิขอรับโอนทะเบียนสวนปา่ หากประสงค์จะท าสวนป่าต่อไปใหแ้จ้งการขอรับโอนทะเบียนสวนป่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ สป.6 

พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ สป.6 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ท าสวนป่าตาย หรือมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 

หรือมีการเลิกสญัญาเช่าหรือเช่าซือ้ แล้วแตก่รณี โดยสามารถแจ้งการขอรับโอนทะเบียนสวนป่าต่อพนักงานเจา้หน้าที่ดงัต่อไปนี้ 

    (1) ส าหรับท้องทีก่รุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อผู้อ านวยการส านักสง่เสรมิการปลูกป่า กรมป่าไม้ เพื่อเสนอตอ่นายทะเบียน 

    (2) ส าหรับท้องที่จังหวัดอื่น ใหแ้จง้ต่อนายอ าเภอท้องที่ ทีท่ี่ดินตัง้อยู่ เพื่อเสนอต่อนายทะเบียน 

  2. การอนุญาตให้โอนทะเบียนสวนป่า ให้นายทะเบียนลงรายการโอนไวใ้นสารบัญ การรับโอนทะเบียนสวนป่า ด้านหลงัหนงัสือรับรองหรือใบแทน

หนังสือรับรองการขึน้ทะเบียนที่ดินเปน็สวนป่าเดิม และให้พนกังานเจ้าหน้าที่ลงรายการโอนไวใ้นทะเบียนหนังสือรับรอง พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อ

ต าแหนง่ก ากับไว้ด้วย 

 ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านกัส่งเสรมิการปลูกป่า กรมป่าไม้ โทรศัพท์ 02-

561-4292-3 ต่อ 5502 โทรสาร 02-579-5588 /ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ที่ว่าการอ าเภอท้องที/่ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 8 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

กรณีผู้มีสิทธิขอรับโอนทะเบียนสวนปา่ประสงค์จะท าสวนป่าต่อไป ใหแ้จ้ง

30 นาที ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

การขอรับโอนทะเบียนสวนป่า (สป.6) พร้อมเอกสารประกอบค าขอต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที ่

(หมายเหต:ุ (ผู้มีสิทธิตอ้งแจ้งขอรับโอนภายใน 180 วันนับแต่วันที่ผู้ท าสวน

ป่าตาย หรือมีการโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง หรือมีการเลิกสญัญา

เช่าหรือเช่าซือ้))  

2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เมื่อนายทะเบียนอนุญาตให้โอนทะเบยีนสวนป่า จะลงรายการโอนไวใ้น

สารบัญการรับโอนทะเบียนสวนป่า ดา้นหลังหนังสือรับรองการขึน้ทะเบียน

ที่ดินเป็นสวนป่าเดิม 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วัน ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ค าขอรับโอนทะเบยีนสวนป่า(สป.6) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

4) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของทายาทคนอื่นๆ ซึ่งยนิยอมให้ทายาทผู้ขอรับโอน

ด าเนินการท าสวนป่าต่อไป 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

ส าเนาค าสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ท าสวนป่า 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองท่ีดินที่ท าสวนป่า และการมี

กรรมสิทธิ์ในไม้ท่ีปลูกเป็นสวนป่า 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

7) 

 

หลักฐานการถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองท่ีดินที่มกีารเลิกสัญญาเช่าหรือ

เช่าซื้อ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

8) 

 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบยีนที่ดนิเป็นสวนป่า(สป.3) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค าขอรับโอนทะเบียนสวนป่า (สป.6) 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านกัส่งเสรมิการปลูกป่า กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-561-4292-3 ต่อ 5502 โทรสาร 02-579-5588  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

4 



  

5.32 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัย เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ภายในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 16) (ส่วนภูมภิาค) 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญัติปา่สงวนแหง่ชาติ พ.ศ.2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับ

ที่ 3) พ.ศ. 2528 และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และปรับปรุงอ านาจหน้าทีแ่ละกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมัติ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออก

ระเบียบกรมป่าไม้วา่ด้วยการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 16) 

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อวัตถุประสงค์ตา่งๆ 

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการท าเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัดท้องที่ ที่ปา่นั้นตั้งอยู่ /

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 218 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดท้องที่ที่ป่านัน้

ตั้งอยู่ ตามแบบ ป.ส.20 หรือ ป.ส. 21 เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสาร/รับเร่ือง

ลงทะเบียนรับค าขอ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วน) 

(หมายเหต:ุ (กรณีพื้นที่ที่ขออยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร ณ 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัดนั้นๆ))  

1 วันท าการ ส านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัดตรวจสอบเรื่องราวค า

ขอฯและเอกสารประกอบการอนุญาตเสนอผู้วา่ราชการจังหวัด 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วันท าการ ส านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัด และ

เจ้าหน้าที่ส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ร่วมตรวจสอบสภาพป่า 

(หมายเหต:ุ (โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ (ทั้งนีผู้้ประกอบการ/ผู้ขอฯต้องย่ืนท าการ

นัดหมายภายใน 7 วันท าการ)))  

15 วันท าการ - 

 

4) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า ตามแบบ ป.ส.22 ให้ผู้วา่

30 วันท าการ - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

ราชการจังหวัด และผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 

(หมายเหต:ุ (โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที)่)  

5) การพิจารณา 

ผู้วา่ราชการจังหวัด และผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 

ตรวจสอบพิจารณารายงาน ป.ส. 22 และท าความเห็นเสนอไปยังกรมปา่ไม้ 

(หมายเหต:ุ (โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที)่)  

15 วันท าการ - 

 

6) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามระเบียบฯและหลักเกณฑ์ ตลอดจน

มติคณะรัฐมนตรแีละนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

7) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายงานลกัษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่ ใหก้รมทรัพยากร

ธรณีพจิารณาให้ความเหน็ (กรณีขอเพื่อท าเหมืองแร่) 

(หมายเหต:ุ -)  

30 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

8) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ประมวลเรื่อง เสนออธิบดกีรมป่าไม้ 

(หมายเหต:ุ (ต้องผา่นการพิจารณาของ 

คณะกรรมการวิชาการพิจารณาการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ก่อน 

(คณะกรรมการพิจารณาภายใน 30 วันท าการ)))  

45 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

9) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

อธิบดีกรมป่าไม้ พจิารณาให้ความเหน็ในการอนุญาต และประมวลเรื่อง

เสนอกระทรวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วันท าการ กรมป่าไม ้

 

10) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ท่านปลัดฯลงนามเสนอความเห็นไปยังท่านรัฐมนตรวี่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(หมายเหต:ุ (ต้องผา่นการพิจารณาของรองปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม))  

20 วันท าการ ส านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

11) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ท่านรัฐมนตรฯีลงนามอนุมตัิ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแจง้ผลการอนุมัติมายงักรมปาไม้ 

(หมายเหต:ุ -)  

30 วันท าการ ส านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

12) - 

กรมป่าไม้แจง้การอนุมัติโดยรัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้จังหวัดท้องที่ เพื่อออกหนังสืออนญุาตตามแบบ ป.ส.23 

พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วันท าการ ส านักการอนุญาต 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือรับรองฯ 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 

 

แบบค าขออนุญาตซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง แบบ ป.ส.20  หรือ ป.ส. 21 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

5) 

 

หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

6) 

 

รายละเอียดโครงการ และแผนและผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขออนุญาต 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

7) 

 

แผนที่สังเขปและแผนที่ระวางมาตราส่วน 1: 50,000 แสดงบริเวณที่ขออนุญาต 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

8) 

 

หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

9) 

 

บันทกึยินยอมในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับราษฎร 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

10) หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรอืเงินมัดจ า - 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

11) 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กร  ปกครองส่วน

ท้องถิ่น ท่ีได้ให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท า  ประโยชน์ในเขตป่าท้องท่ี 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

12) 

 

รายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 2 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

13) 

 

ผลการพิจารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  (กรณี

ขอเพื่อการท าเหมืองแร่) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

14) 

 

รายงานการส ารวจพื้นที่ขอประทานบัตรทับที่ป่าไม้ (กรณีขอเพื่อการท าเหมอืงแร่) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

15) 

 

บันทกึการใช้เส้นทาง (กรณขีอฯเพื่อการท าเหมืองแร)่ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

16) 

 

หนังสือรับรองจากพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องท่ี(กรณขีอฯเก่ียวกับ

กิจการอันเก่ียวเนือ่งจากการท าเหมืองแร่) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

17) 

 

หลักฐานที่แสดงว่าผู้ได้รับอนุญาตเดิมไม่ขัดขอ้งท่ีจะให้ผู้ขอฯใช้พื้นทีไ่ด้ หรือ

หลักฐานการอนุญาตให้เช่าช่วงหรือการรับโอนประทานบัตรเหมืองแร่ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 
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ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1221 (ค่าแบบฟอร์มค าขอฯ) และ

หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว การช าระค่าใช้จ่ายอื่นๆให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 1221 

(หมายเหต:ุ 

(file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%

81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%

E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B

8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%201221(%E0%B8%9E.%E0%B8

%A8.2531).pdf))  

 ค่าธรรมเนยีม 1 บาท 

  

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบฟอร์มค าขอใช้พื้นที่แบบ ป.ส. 21 

(หมายเหต:ุ -)  

2) แบบฟอร์มค าขอใช้พื้นที่แบบ ป.ส. 20 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัดท้องที่ 
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5.33 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในการศกึษาหรือวิจัยทางวิชาการ ภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาต ิพ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 16) (ส่วนภูมภิาค) 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชกฤษฎกีาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอ านาจหน้าทีแ่ละกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมป่าไม้ โดย

อนุมัติรัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกระเบียบกรมป่าไม้วา่ด้วยการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในการศึกษาหรือ

วิจัยทางวิชาการ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 17) ให้อธิบดีกรมป่าไม้ รักษาการตามระเบียบนี ้และมีอ านาจตีความ 

วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี ้ค าวินิจฉัยของอธิบดกีรมป่าไม้ ให้เป็นที่สุด 

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ เพื่อเข้าท าการศึกษาวิจัยทางวิชาการ 

 

เงื่อนไข 

กรณี ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม กรมปา่ไม้จะน าเสนอรัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัดท้องที่ ที่ปา่นั้นตั้งอยู่ /

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:20 - 16:30 

น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 127 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ ตามแบบ 

ป.ส.24 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับเร่ืองลงทะเบียนรับค าขอ (ลงรับค าขอ

เมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วน) 

(หมายเหต:ุ (กรณีพื้นที่ที่ขออยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร ณ 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัดนั้นๆ))  

1 วันท าการ ส านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัด ตรวจสอบเร่ืองราวค า

ขอฯและเอกสารประกอบการอนุญาต เสนอผู้วา่ราชการจังหวัด 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วันท าการ ส านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัด และ

เจ้าหน้าที่ส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ร่วมตรวจสอบสภาพป่า โดยยึด

หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

(หมายเหต:ุ (โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ

15 วันท าการ - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ (ทั้งนีผู้้ประกอบการ/ผู้ขอฯต้องย่ืนท าการ

นัดหมายภายใน 7 วันท าการ)))  

4) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า ตามแบบ ป.ส.25 ให้ผู้วา่

ราชการจังหวัด และผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 

(หมายเหต:ุ (โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที)่)  

30 วันท าการ - 

 

5) การพิจารณา 

ผู้วา่ราชการจังหวัด และผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 

ตรวจสอบพิจารณารายงานป.ส.25และเสนอความเห็นไปยังกรมป่าไม ้

(หมายเหต:ุ (โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที)่)  

15 วันท าการ - 

 

6) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามระเบียบฯและหลักเกณฑ์ตลอดจน

มติคณะรัฐมนตรแีละนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

(หมายเหต:ุ (หากไมค่รบถ้วนถกูต้องจะด าเนินการส่งแจ้งให้ส่งเอกสาร

หลักฐานภายใน 7 วันท าการหลังจากได้รับหนังสือแจ้ง หากไม่ด าเนินการ 

กรมป่าไม้จะด าเนินการส่งเรื่องราวค าขอคืนจังหวัดท้องที)่)  

7 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

7) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ประมวลเรื่อง เสนออธิบดกีรมป่าไม้ 

(หมายเหต:ุ (ต้องผา่นการพิจารณาของ 

คณะกรรมการวิชาการพิจารณาการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ก่อน 

(คณะกรรมการพิจารณาภายใน 30 วันท าการ)))  

45 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

8) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

อธิบดีกรมป่าไม้ลงนามอนญุาตตามแบบป.ส.26และแจ้งผู้ขอฯ เพื่อช าระ

ค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) แบบค าขออนุญาตซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง แบบ ป.ส. 24 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

และสิ่งแวดล้อม 

4) 

 

หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

5) 

 

รายละเอียดโครงการ และแผนและผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขอ  อนุญาต 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

แผนที่สังเขปและแผนที่ระวางมาตราส่วน 1: 50,000 แสดงบริเวณที่ขออนุญาต 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

7) 

 

หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

8) 

 

บันทกึยินยอมในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับราษฎร 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

9) 

 

กรณเีป็นนิติบุคคลให้น าเอกสารที่เก่ียวข้องในการจดทะเบยีนนิติบุคคลมา

ประกอบการพิจารณา 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

10) 

 

หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรอืเงินมัดจ า 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

11) 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กร  ปกครองส่วน

ท้องถิ่น ที่ได้ให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท า  ประโยชน์ในเขตป่าท้องท่ี 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

12) หลักฐานที่แสดงว่าผู้ได้รับอนุญาตเดิมไม่ขัดขอ้งท่ีจะให้ผู้ขอฯใช้พื้นทีไ่ด้ - 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1221 (ค่าแบบฟอร์มค าขอฯ) และ

หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว การช าระค่าใช้จ่ายอื่นๆให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 1221 

(หมายเหต:ุ 

(file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%

81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%

E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B

8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%201221(%E0%B8%9E.%E0%B8

%A8.2531).pdf))  

 ค่าธรรมเนยีม 1 บาท 

  

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบฟอร์มค าขอใช้พื้นที่แบบ ป.ส. 24 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัดท้องที่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

4 



  

5.34 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น ภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาต ิพ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 20) (ส่วนภูมภิาค) 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญัติปา่สงวนแหง่ชาติ พ.ศ.2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช บัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 และพระราชกฤษฎกีาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมป่าไม้ โดยอนุมัติรัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ออกระเบียบกรมป่าไม้วา่ด้วยการอนญุาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น ภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ.2548 (ตามมาตรา 20) 

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติ เพื่อท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลกูไม้ยืนต้น 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับเวลาตัง้แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถกูต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัดท้องที่ ที่ปา่นั้นตั้งอยู่ /

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 184 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือ

หน่วยงานที่กรมป่าไม้ก าหนด ตามแบบ ป.ส.29 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

เอกสาร/รับเร่ืองลงทะเบียนรับค าขอ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารถกูต้อง

ครบถ้วน) 

(หมายเหต:ุ (กรณีพื้นที่ที่ขออยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร ณ 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัดนั้นๆ))  

1 วันท าการ ส านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัด ตรวจสอบเร่ืองราวค า

ขอฯและเอกสารประกอบการอนุญาต เสนอผู้วา่ราชการจังหวัด 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วันท าการ ส านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัด และ

เจ้าหน้าที่ส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ร่วมตรวจสอบสภาพป่า 

(หมายเหต:ุ (โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที(่ทั้งนีผู้้ประกอบการ/ผู้ขอฯต้องย่ืนท าการ

นัดหมายภายใน 7 วันท าการ)))  

15 วันท าการ - 

 

4) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า ตามแบบ ป.ส.30 ให้ผู้วา่ราชการจังหวัด 

30 วันท าการ - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

และผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที ่

(หมายเหต:ุ (โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ

เจ้าหน้าที่ส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที)่)  

5) การพิจารณา 

เมื่อได้รับรายงานป.ส.30 แล้วให้ผู้วา่ราชการจังหวัดและผูอ้ านวยการส านกั

จัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ตรวจสอบพิจารณาและท าความเห็นเสนอ

โดยตรงไปยังกรมป่าไม้ 

(หมายเหต:ุ (โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที)่)  

15 วันท าการ - 

 

6) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามระเบียบฯและหลักเกณฑ์ตลอดจน

มติคณะรัฐมนตรแีละนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

(หมายเหต:ุ (หากไมค่รบถ้วนถกูต้องจะด าเนินการส่งแจ้งให้ส่งเอกสาร

หลักฐานภายใน 7 วันท าการหลังจากได้รับหนังสือแจ้ง หากไม่ด าเนินการ 

กรมป่าไม้จะด าเนินการส่งเรื่องราวค าขอคืนจังหวัดท้องที่))  

7 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

7) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ประมวลเรื่อง เสนออธิบดกีรมป่าไม้ 

(หมายเหต:ุ -)  

45 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

8) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

อธิบดีกรมป่าไม้ พจิารณาให้ความเหน็ในการอนุญาต และประมวลเรื่อง

เสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วันท าการ กรมป่าไม ้

 

9) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ท่านปลัดฯลงนามเสนอความเห็นไปยังท่านรัฐมนตรวี่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(หมายเหต:ุ (ต้องผา่นการพิจารณาของรองปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม))  

20 วันท าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

10) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ท่านรัฐมนตรฯีลงนามอนุมตัิ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแจง้ผลการอนุมัติมายงักรมปาไม้ 

(หมายเหต:ุ -)  

30 วันท าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

11) - 

กรมป่าไม้แจง้การอนุมัติโดยรัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้จังหวัดท้องที่ เพื่อออกหนังสืออนญุาตตามแบบ ป.ส.23 

พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วันท าการ กรมป่าไม ้

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

แบบค าขออนุญาตซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง แบบ ป.ส. 29 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

4) 

 

หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

5) 

 

รายละเอียดโครงการ และแผนและผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขออนุญาต 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

6) 

 

แผนที่สังเขปและแผนที่ระวางมาตราส่วน 1: 50,000 แสดงบริเวณที่ขออนุญาต 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

7) 

 

หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

8) 

 

บันทกึยินยอมในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับราษฎร 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

9) 

 

กรณเีป็นนิติบุคคลให้น าเอกสารที่เก่ียวข้องในการจดทะเบยีนนิติบุคคลมา

ประกอบการพิจารณา 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

10) 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครอง  ส่วน

ท้องถิ่น ท่ีได้ให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน  เขตป่าท้องท่ี 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

11) 

 

หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรอืเงินมัดจ า 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

12) 

 

หลักฐานที่แสดงว่าผู้ได้รับอนุญาตเดิมไม่ขัดขอ้งท่ีจะให้ผู้ขอฯใช้พื้นทีไ่ด้ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

13) 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีการขอฯ ซึ่งต้องด าเนินการตาม พรบ.ส่งเสรมิและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535) 

- 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1221 (ค่าแบบฟอร์มค าขอฯ) และ

หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว การช าระค่าใช้จ่ายอื่นๆให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 1221 

(หมายเหต:ุ 

(file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%

81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%

E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B

8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%201221(%E0%B8%9E.%E0%B8

%A8.2531).pdf))  

 ค่าธรรมเนยีม 1 บาท 

  

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบฟอร์มค าขอใช้พื้นที่แบบ ป.ส. 29 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัดท้องที่ 
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5.35 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น

โดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ 

มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล ตามมติคณะรัฐมนตร ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. เป็นการด าเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 24 มกราคม 2532 และวันที่ 25 มกราคม 2537 ในการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) 

เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิน้ไม้สับจากไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึน้โดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัสสะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค ์

กระถินเทพา กระถนิยักษ์ มะพรา้ว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้านจามจุรี และไม้ตาล โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ จาก

กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันพิจารณา 

2. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไวใ้นคู่มือ 

3. ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารเพื่อประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขอรับฟังความคิดเห็น 

 -กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมป่าไม้ด าเนินการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนและแจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้กบัผูข้อ

อนุญาต 

 -เมื่อได้ด าเนินการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนเสร็จเรียบรอ้ยแล้วหลังจากนั้น ภายใน 45 วัน ให้ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่องราวค าขอ (ค าขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการ/ขยายโรงงาน (ร.ง.3) และค าขออนุญาตท าการแปรรูปไม้ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ฯลฯ (ค าขอ 1) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ

และผลการรับฟังความคดิเห็นรวมทัง้เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามทีก่ าหนด) ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ย่ืนค าขอ ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 0 2202 3990 /0 2202 4124 

เวลา 8.30 – 16.30 (ไม่หยุดพักเทีย่ง)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

การพิจารณาในส่วนของกรมป่าไม้ ตดิต่อที่ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านัก

การอนุญาต กรมป่าไม้  อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร  กทม. 10900/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 90 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 

ผู้ขอยื่นค าขออนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน และค าขออนญุาตตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้ พร้อมกัน ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

-พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถกูต้องสมบูรณ์ของเอกสาร

หลักฐานและรับเรื่องลงทะเบียนรับค าขอ 

(หมายเหต:ุ (ต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสร็จเรียบรอ้ย

แล้วก่อนยื่นค าขอ ))  

1 วันท าการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

2) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ท าหนงัสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติปา่ไม้ 

3 วันท าการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

  *ตรวจสอบประวัติอาชญากรโดยส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

  *ตรวจสอบประวัติบุคคลลม้ละลายโดยกรมบังคับคดี 

(หมายเหต:ุ -)  

3) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 

รอผลการพิจารณาจาก 

-ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ผู้ขอฯต้องรับหนังสือไปพิมพ์ลายนิว้มือ)             

-รอผลการพิจารณาจากกรมบังคับคดี 

(หมายเหต:ุ -)  

21 วันท าการ - 

 

4) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมประสานกับกรมป่าไม้ ร่วมกันตรวจสอบสถานที่ 

(เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมท าความเห็นเสนออธิบดกีรมโรงงาน

อุตสาหกรรม/เจ้าหน้าทีก่รมป่าไม้ท าความเหน็เสนออธิบดกีรมป่าไม้ 

(หมายเหต:ุ (ส านักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 1 เป็นผู้รวบรวมค าขอและ

เอกสารส่งคณะกรรมการฯ (อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม) ภายใน 30 วัน 

นับแต่วันรับค าขอ (ไม่ต้องรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขออนุญาตตาม

พระราชบัญญัติป่าไม)้))  

10 วันท าการ - 

 

5) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งอธิบดกีรมโรงงานอุตสาหกรรม

มอบหมาย ท าความเห็นเสนอคณะกรรมการพิจารณาการตั้งโรงงานแปรรูป

ไม/้อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธบิดีกรมป่าไม้มอบหมาย ท าความเห็นเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 วันท าการ - 

 

6) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมป่าไม้ร่วมพิจารณาความถูกต้องของ

เอกสารเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ                                                        

-เมื่อกรรมการฯมีมตเิห็นชอบ จะแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมป่าไม้ 

ด าเนินการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงานฯและพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ ตามล าดับ พรอ้มกับแจง้ผลการพิจารณาและค่าธรรมเนียมแก่ผู้ขอ

อนุญาตทราบ (ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน (ร.ง.4) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(หมายเหต:ุ (คณะกรรมการพิจารณาการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ต้องด าเนินการ

ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันท าการ))  

45 วันท าการ - 

 

7) การพิจารณา 

หลังจากคณะกรรมการฯพิจารณาเหน็ชอบแล้ว หน่วยงานที่รับผดิชอบของ

กรมป่าไม้ ประมวลเร่ืองเสนอให้อธิบดีกรมป่าไม้พจิารณา (นับตั้งแต่ได้รับ

หนังสือจากคณะกรรมการพิจารณาการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ที่มีมติเห็นชอบ) 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

8) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดกีรมป่าไม้ลงนามอนญุาต และแจง้ผลการ

พิจารณาอนุญาต 

3 วันท าการ ส านักการอนุญาต 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  

9) - 

ผู้ประกอบการช าระเงินค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ (ส่วนการคลงั ส านกับรหิารกลาง กรมป่าไม้))  

10 นาท ี ส านักการอนุญาต 

 

10) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าที่เขียนใบอนุญาต/เสนอผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ 

ลงนามในใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

11) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดกีรมป่าไม้ลงนามในใบอนญุาต และแจง้ผลการ

พิจารณาอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบรับค าขอ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

4) 

 

ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25  (พ.ศ. 2519) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

5) 

 

แผนที่สังเขปสถานที่ประกอบกิจการ อาณาเขต และสถานที่ตดิต่อข้างเคียง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

6) 

 

แผนผังแสดงต าแหน่งเครือ่งจักรและบัญชีรายละเอียดเครือ่งจักร 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

ส านักการอนุญาต 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ - 

7) 

 

หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบกิจการ อาทิ ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับ

เจ้าบ้าน หรือส าเนาโฉนดที่ดิน หรอืสัญญาเช่า หรือหนังสือยนิยอมให้ใช้สถานที่ 

ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานที่ ส าเนาบัตรประจ าตัวของเจ้าของสถานท่ี 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

8) 

 

กรณเีป็นนิติบุคคล ให้น าหลักฐานที่เก่ียวข้องในการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลมา

ประกอบการพิจารณา 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

9) 

 

หนังสือมอบอ านาจกรณผีู้ขอไม่ไดม้าตดิต่อด้วยตนเอง พรอ้มส าเนาบัตร

ประจ าตัวผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

10) 

 

ค าขอใบคู่มอืคนงานหรอืผู้รับจ้าง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร คิดตามจ านวนแรงม้า แรงม้าละ 50 บาท 

(หมายเหต:ุ (บาท/แรงม้า))  

 ค่าธรรมเนยีม 50 บาท 

  

2) ใบคู่มอืคนงานหรือผู้รับจ้าง  ฉบับละ 1 บาท 

(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบับ))  

 ค่าธรรมเนยีม 1 บาท 

  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ใบรับค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ค าขอ1 

(หมายเหต:ุ -)  

3) แผนที่สังเขป 

(หมายเหต:ุ -)  

4) บัญชีรายละเอยีดเคร่ืองจักร 
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ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

(หมายเหต:ุ -)  

5) หนังสือสญัญา 

(หมายเหต:ุ -)  

6) หนังสือมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ -)  

7) ค าขอใบคูม่ือคนงานหรือผู้รับจ้าง 

(หมายเหต:ุ -)  

8) บัญชีรายชื่อคนงานหรือผู้รับจ้าง 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2579 5852 หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203 โทรสาร 0 2579 6533 
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5.36 การอนุญาตท าการแปรรูปไม้ต้ังแต่พระอาทิตย์ตกหรือพระอาทิตย์ข้ึน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ เป็นงานที่กรมป่าไม้ให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

มาตรา 48 (ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป มีไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชงิชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง 

ไม้พะยุงแกลบ ไมก้ระพี้ ไม้แดงจีนไมข้ะยุง ไม้ซิก ไมก้ระซิก ไมก้ระซิบ ไมพ้ะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดด า ไม้อเีฒ่า และไม้เก็ด

เขาควาย แปรรูป ไม่ว่าจ านวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจ านวนเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร ไวใ้นครอบครอง เว้นแต่ได้รับ

อนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าที่ และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต)กฎกระทรวง ข้อก าหนด นโยบายของกรมป่าไม้ 

ประกาศกรมป่าไม้ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับควบคมุ ก ากบั และตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมป่าไม้ให้ถกูต้อง ซึ่งการท าการแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น จะต้องได้รับ

อนุญาตจากกรมป่าไม ้

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียม

คมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร  กทม. 

10900/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 11 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

-ผู้ประกอบการย่ืนค าขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

-พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถกูต้องสมบูรณ์ของเอกสาร

หลักฐานและรับเรื่องลงทะเบียนรับค าขอ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน)   

(หมายเหต:ุ (-กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้ผู้ย่ืนค าขอจัดส่งเอกสาร

เพิ่มเติมภายใน 7 วันท าการ))  

1 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที/่ประมวลเรื่องเสนอตามล าดบัชั้น 

(หมายเหต:ุ (ผู้ขออนุญาตต้องท าการนัดหมายกับเจา้หน้าที่ในการตรวจ

สถานที่ทีข่ออนุญาต))  

7 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดกีรมป่าไม้ลงนามอนญุาต และแจง้ผลการ

พิจารณาอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2519) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (แนบหนังสือชีแ้จงกรรมวิธีที่ขอด าเนินการ พร้อมเหตุผลความจ าเป็น) 

ส านักการอนุญาต 

4) 

 

กรณเีป็นนิติบุคคล ให้น าหลักฐานที่เก่ียวข้องในการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลมา

ประกอบการพิจารณา 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 

 

ส าเนาใบอนุญาต 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

6) 

 

หนังสือมอบอ านาจกรณผีู้ขอไม่ไดม้าตดิต่อด้วยตนเอง พรอ้มส าเนาบัตร

ประจ าตัวผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 0 บาท 

  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ใบรับค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ค าขอ1 

(หมายเหต:ุ -)  

3) หนังสือมอบอ านาจ 
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ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2579 5852 หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203 โทรสาร 0 2579 6533 
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5.37 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม 

การแปรรูปไม้ช่ัวคราวเพื่อการค้า และการแปรรูปไม้ช่ัวคราวมิใช่เพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ เป็นงานที่กรมป่าไม้ใหบ้รกิารแกป่ระชาชนและผูป้ระกอบธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 

2484 มาตรา 48 (ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไมแ้ปรรูป มีไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชงิชัน ไม้เกด็

แดง ไม้อเีมง่ ไม้พะยุงแกลบ ไมก้ระพี ้ไม้แดงจีน ไมข้ะยุง ไม้ซกิ ไม้กระซกิ ไม้กระซิบ ไม้พะยูงไม้หมากพลตูั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เกด็ด า ไม้อี

เฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย แปรรูป ไมว่่าจ านวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจ านวนเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร ไวใ้นครอบครอง 

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต)กฎกระทรวง ข้อก าหนด นโยบายของ

กรมป่าไม้ ประกาศกรมปา่ไม้ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับควบคุม ก ากับ และตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ขออนญุาตให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงือ่นไขของกรมป่าไม้ให้ถูกต้อง 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียม

คมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร  กทม. 

10900/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 16 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

-ผู้ประกอบการย่ืนค าขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

-พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถกูต้องสมบูรณ์ของเอกสาร

หลักฐานและรับเรื่องลงทะเบียนรับค าขอ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน)   

(หมายเหต:ุ (-กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้ผู้ย่ืนค าขอจัดส่งเอกสาร

เพิ่มเติมภายใน 7 วันท าการ))  

1 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที/่ประมวลเรื่องเสนอตามล าดบัชั้น 

(หมายเหต:ุ (ผู้ขออนุญาตต้องท าการนัดหมายกับเจา้หน้าที่ในการตรวจ

สถานที่ทีข่ออนุญาต))  

7 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดกีรมป่าไม้ลงนามอนญุาต และแจง้ผลการ

พิจารณาอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

4) - 

ผู้ประกอบการช าระเงินค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ (ส่วนการคลงั ส านกับรหิารกลาง กรมป่าไม้))  

10 นาท ี ส านักการอนุญาต 

 

5) การพิจารณา 2 วันท าการ ส านักการอนุญาต 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

พนักงานเจ้าหน้าที่เขียนใบอนุญาต/เสนอผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้

ลงนามในใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดกีรมป่าไม้ลงนามในใบอนญุาต และแจง้ผลการ

พิจารณาอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2519) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

4) 

 

แผนที่สังเขปสถานที่ประกอบกิจการ อาณาเขต และสถานที่ตดิต่อข้างเคียง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

5) 

 

หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบกิจการ อาทิ ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับ

เจ้าบ้าน หรือส าเนาโฉนดที่ดิน หรอืสัญญาเช่า หรือหนังสือยนิยอมให้ใช้สถานที่ 

ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานที่ ส าเนาบัตรประจ าตัวของเจ้าของสถานท่ี 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

6) 

 

กรณเีป็นนิติบุคคล ให้น าหลักฐานที่เก่ียวข้องในการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลมา

ประกอบการพิจารณา 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

7) หนังสือมอบอ านาจกรณผีู้ขอไม่ไดม้าตดิต่อด้วยตนเอง พรอ้มส าเนาบัตร ส านักการอนุญาต 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ประจ าตัวผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน คิดตามจ านวนคนงาน คนละ 10 บาท 

(หมายเหต:ุ (10 บาท/คน))  

 ค่าธรรมเนยีม 10 บาท 

  

2) ใบอนุญาตท าการแปรรูปไม้เพื่อการค้า คิดตามปริมาตรไม้ที่ยังมิได้แปรรูป 

ลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท 

(หมายเหต:ุ (10 บาท/ลูกบาศก์เมตร))  

 ค่าธรรมเนยีม 10 บาท 

  

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ใบรับค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ค าขอ1 

(หมายเหต:ุ -)  

3) แผนที่สังเขป 

(หมายเหต:ุ -)  

4) หนังสือสญัญา 

(หมายเหต:ุ -)  

5) หนังสือมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2579 5852 หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203 โทรสาร 0 2579 6533 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

-การอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไม้โดยใชแ้รงคน(โรงเลื่อยมือ)อนุญาตได้เฉพาะโรงงานที่ใช้ไม้จากสวนป่าหรือไมท้ี่ปลูกขึน้ทุกชนิดเป็นวัตถดุิบ 

-การแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการคา้และการแปรรูปไม้ชั่วคราวมิใช่เพื่อการค้าโดยใช้เคร่ืองจักร 

 

การอนุญาตให้พจิารณาถึงเหตุผลความจ าเป็น เป็นคร้ังคราว 

การก าหนดระยะเวลาการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมกับปริมาณไม้ที่ขอแต่ละคร้ัง แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน และต้องระบุชนิด จ านวน 

ปรมิาตรไม้ที่อนุญาตด้วย 
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5.38 การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ 

ย้ายสถานที่ต้ัง โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในส่วนภูมภิาค 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ เป็นงานที่กรมป่าไม้ใหบ้รกิารแกป่ระชาชนและผูป้ระกอบธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศกัราช 

2484 มาตรา 48 (ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไมแ้ปรรูป มีไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชงิชัน ไม้เกด็

แดง ไม้อเีมง่ ไม้พะยุงแกลบ ไมก้ระพี ้ไม้แดงจีน ไมข้ะยุง ไม้ซกิ ไม้กระซกิ ไม้กระซิบ ไม้พะยูงไม้หมากพลตูั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เกด็ด า ไม้อี

เฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย แปรรูป ไมว่่าจ านวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจ านวนเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร ไวใ้นครอบครอง 

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต)กฎกระทรวง ข้อก าหนด นโยบายของ

กรมป่าไม้ ประกาศกรมปา่ไม้ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับควบคุม ก ากับ และตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ขออนญุาตให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงือ่นไขของกรมป่าไม้ให้ถูกต้อง 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 
 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียม

คมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร  กทม. 

10900/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 16 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

-ผู้ประกอบการย่ืนค าขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

-พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถกูต้องสมบูรณ์ของเอกสาร

หลักฐานและรับเรื่องลงทะเบียนรับค าขอ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน)   

(หมายเหต:ุ (-กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้ผู้ย่ืนค าขอจัดส่งเอกสาร

เพิ่มเติมภายใน 7 วันท าการ))  

1 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที/่ประมวลเรื่องเสนอตามล าดบัชั้น 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดกีรมป่าไม้ลงนามอนญุาต และแจง้ผลการ

พิจารณาอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

4) - 

ผู้ประกอบการช าระเงินค่าธรรมเนียม (กรณีปรับปรุงเคร่ืองจักรแล้วก าลัง

แรงม้าเพิ่มขึน้/กรณีย้ายสถานที่ตัง้) 

(หมายเหต:ุ (ส่วนการคลงั ส านกับรหิารกลาง กรมป่าไม)้)  

10 นาท ี ส านักการอนุญาต 

 

5) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ก้ไขใบอนญุาต(กรณีย้ายสถานที่ตัง้ต้องออกใบอนุญาต

2 วันท าการ ส านักการอนุญาต 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

ใหม่)/เสนอเสนอผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายจากอธิบดีกรมปา่ไม้ 

ลงนามในใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

6) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดกีรมป่าไม้ลงนามในใบอนญุาต และแจง้ผลการ

พิจารณาอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2519) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

4) 

 

ส าเนาใบอนุญาต 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

5) 

 

บัญชีแสดงรายละเอยีดเครื่องจักร แผนผังแสดงต าแหน่งที่ตั้ง เครื่องจักรที่ได้รับ

อนุญาตอยู่เดิมซึ่งประสงค์จะใช้ในกิจการต่อไป เครื่องจักรที่ขอเปลีย่นแปลงหรือ

เลิกใช้ เครื่องจักรที่ขอเพิ่ม และเครื่องจักรทั้งหมด 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีขอปรับปรุงเคร่ืองจกัร) 

ส านักการอนุญาต 

6) 

 

หนังสือชี้แจงเหตุผลในการขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการผลิต 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการผลิต) 

ส านักการอนุญาต 

7) 

 

หนังสือชี้แจงเหตุผลในการขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

ส านักการอนุญาต 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ (กรณีขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใชว้ัตถุดิบ) 

8) 

 

แผนที่สังเขปแสดงสถานท่ีประกอบกิจการที่ขอย้ายไปตั้งใหม่ และแผนผังแสดง

อาณาเขตสถานที่ตดิต่อข้างเคียง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีขอย้ายสถานที่ตัง้) 

ส านักการอนุญาต 

9) 

 

หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบกิจการ อาทิ ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับ

เจ้าบ้าน หรือส าเนาโฉนดที่ดิน หรอืสัญญาเช่า หรือหนังสือยนิยอมให้ใช้สถานที่ 

ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานที่ ส าเนาบัตรประจ าตัวของเจ้าของสถานท่ี 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีขอย้ายสถานที่ตัง้) 

ส านักการอนุญาต 

10) 

 

กรณเีป็นนิติบุคคล ให้น าหลักฐานที่เก่ียวข้องในการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลมา

ประกอบการพิจารณา 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

11) 

 

หนังสือมอบอ านาจกรณผีู้ขอไม่ไดม้าตดิต่อด้วยตนเอง พรอ้มส าเนาบัตร

ประจ าตัวผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

12) 

 

หนังสืออนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรณีใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5.00 แรงม้า) 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีขอย้ายสถานที่ตัง้) 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) การอนุญาตให้เพิ่มก าลังแรงม้า   ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามปริมาณก าลัง

แรงม้าเครื่องจักรที่ใช้แปรรูปไม้โดยตรงและเครื่องตบแต่งไม้ท่ีเพิ่มขึ้น 

(หมายเหต:ุ (50 บาท/แรงม้า))  

 ค่าธรรมเนยีม 50 บาท 

  

 

2) การย้ายสถานที่ตั้งโรงงาน เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเสมือนการอนุญาตตั้งใหม่ 

(หมายเหต:ุ (50 บาท/แรงม้า))  

 ค่าธรรมเนยีม 50 บาท 

  

3) การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 0 บาท 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ใบรับค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ค าขอ1 

(หมายเหต:ุ -)  

3) แผนที่สังเขป 

(หมายเหต:ุ -)  

4) หนังสือสญัญา 

(หมายเหต:ุ -)  

5) บัญชีรายละเอยีดเคร่ืองจักร 

(หมายเหต:ุ -)  

6) หนังสือมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2579 5852 หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203 โทรสาร 0 2579 6533  

 

หมายเหตุ 

การอนุญาตปรับปรุงเคร่ืองจักร 

เมื่ออนุญาตให้เพิม่ก าลงัแรงม้า จะเรยีกเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามปรมิาณก าลังแรงม้าเคร่ืองจักรที่ใชแ้ปรรูปไมโ้ดยตรงและเคร่ืองตบแต่งไมท้ี่เพิ่มขึน้

ในอัตราที่ก าหนดแล้วขีดฆ่าแก้ไขก าลงัแรงม้าเคร่ืองจักรในใบอนุญาตให้ตรงตามที่ไดรั้บอนุญาต และผูอ้อกใบอนุญาตหรือผู้มีอ านาจลงนามก ากับ

การขีดฆ่า แก้ไขพร้อมหมายเหตุว่า ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ตามหนังสอืที่...ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ... 

 

กรณีลดจ านวนก าลังแรงม้า จะขีดฆ่าแก้ไขก าลังแรงม้าเคร่ืองจักรในใบอนุญาตให้ตรงตามที่ไดรั้บอนุญาต และผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้มีอ านาจลง

นามก ากบัการขีดฆ่าแก้ไข พร้อมหมายเหตุว่า ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไมต้ามหนงัสือที.่.. ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ... 

 

การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ 

เมื่ออนุญาตแล้ว ให้เพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถปุระสงค์ในใบอนญุาตให้ตรงตามที่ไดรั้บอนุญาต แล้วให้ผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้มีอ านาจลงนามก ากับ

การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ พร้อมหมายเหตุวา่ ได้รับอนุญาตจากผู้ใด ตามหนงัสือที่... ลงวันที่ ... เดอืน ... พ.ศ. ... 

 

การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใชว้ัตถดุิบ 

เมื่ออนุญาตแล้ว จะเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถดุิบในใบอนุญาตให้ตรงตามที่ไดรั้บอนุญาต แล้วผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้มีอ านาจลงนามก ากับการเพิ่ม 

ลด เปลี่ยนแปลงวัตถดุิบ พรอ้มหมายเหตุว่า ได้รับอนุญาตจากผู้ใด ตามหนังสือที่... ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ... 

 

การย้ายสถานที่ตัง้ โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจักรทุกประเภท 

 

การออกใบอนุญาต จะเรียกเก็บเงินคา่ธรรมเนียมเสมือนการอนุญาตตัง้ใหม่ 
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5.39 การรับโอน การแก้ไขอาณาเขตและสาระส าคัญในการอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ระเบียบกรมป่าไม้วา่ด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัตปิา่ไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 

 

หลักเกณฑ์การแก้ไขอาณาเขตและสาระส าคัญในการอนุญาต 

 ข้อ 33 การแก้ไขอาณาเขต 

 33.1 การขออนุญาตให้ย่ืนเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 33.1.1 ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไมแ้ปรรูป หรือค าขอตามแบบทา้ยกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ ์เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม แล้วแต่กรณี 

 33.1.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ขออนุญาต ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนติิบุคคล ที่มิใชห่น่วยงานของรัฐหรอืรัฐวสิาหกิจ ให้ใช้

หลักฐานส าเนาใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล และส าเนาหนงัสอืรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ด้วย 

 33.1.3 แผนผังแสดงสถานทีป่ระกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตเดมิ และแสดงส่วนทีข่อขยายหรือลด 

 33.1.4 ในกรณีขอขยายอาณาเขต ให้น าหลักฐานแสดงสิทธกิารใชส้ถานที่ส่วนที่ขอขยายประกอบการพิจารณาด้วย 

 33.1.5 ส าเนาใบอนุญาต 

 33.1.6 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี 

 33.2 การอนุญาตให้พจิารณาตามเหตุผลความจ าเป็น 

 33.3 เมื่ออนุญาตแล้ว ให้ขีดฆ่าแกไ้ขอาณาเขตในใบอนุญาตให้ตรงตามที่ไดรั้บอนุญาต แล้วให้ผู้ออกใบอนญุาตหรือผู้มีอ านาจลงนามก ากบัการขดี

ฆ่าแก้ไข พร้อมหมายเหตุว่า ได้รับอนญุาตจากผู้ใด ตามหนังสือที่... ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ... 

 ข้อ 34 การแก้ไขสาระส าคัญในใบอนุญาต 

 34.1 การขออนุญาตให้ย่ืนเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 34.1.1 ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไมแ้ปรรูป หรือค าขอตามแบบทา้ยกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ว่าด้วยการค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ ์เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม แล้วแต่กรณี 

 34.1.2 ส าเนาใบอนุญาต 

 34.1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ขออนุญาต ในกรณีผู้ขออนุญาตเป็นนติิบุคคล ที่มิใชห่น่วยงานของรัฐหรอืรัฐวสิาหกิจ ให้ใช้

หลักฐานส าเนาใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล และส าเนาหนงัสอืรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ด้วย 

 34.1.4 การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลผูรั้บอนุญาต ให้น าส าเนาหลกัฐานการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ประกอบการพิจารณาด้วย 

 34.1.5 การเปลี่ยนหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบคุคล ให้น าส าเนาหนังสือรับรองของส านักงาน

หุ้นส่วนบรษิัทฉบับใหม่ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และส าเนารายงานการประชุมบรษิัท ประกอบการพิจารณาด้วย 

 ในกรณีเป็นโรงงานแปรรูปไม้โดยใชเ้คร่ืองจักรทุกประเภท ให้ตรวจสอบคณุสมบัติของหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอ านาจ

ลงชื่อแทนนิติบุคคล ตามมาตรา 49 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ให้ถือปฏิบตัติามข้อ 9 โดยอนุโลม) 

 34.1.6 การแก้ไขภมูิล าเนาของผู้รับอนุญาต หรือสถานที่ประกอบกิจการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงท้องที่ปกครอง ใหแ้นบส าเนาทะเบียนบ้าน 

หรือส าเนาหลกัฐานการแก้ไขของนายทะเบียนท้องที่ หรือส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงท้องทีป่กครอง ประกอบการพิจารณาด้วย 

 34.2 เมื่ออนุญาตแล้ว ให้ขีดฆ่าแก้ไขสาระส าคญัในใบอนุญาต แล้วให้ผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้มีอ านาจลงนามก ากับการขีดฆ่าแก้ไข พร้อมหมายเหตุ

ว่า ได้รับอนุญาตจากผู้ใด ตามหนังสอืที่... ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ... 

 ข้อ 38 การรับโอน 

 การโอนใบอนุญาตเป็นการโอนสิทธแิละหน้าที่ตามกฎหมายจากผู้รับอนุญาตเดิมไปยังผู้รับโอนซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตคนใหม่ 

 การท าการแทนเป็นการให้สิทธิแกท่ายาทหรือผู้จัดการมรดกที่จะด าเนินการต่อไปในนามของผู้รับอนุญาตเทา่นั้น ส่วนสิทธแิละหนา้ที่ตามกฎหมาย

ยังคงอยู่กับผู้รับอนุญาตเดิม มิได้โอนต่อไปยังบุคคลอื่น และกรณีนี้จะไม่มีผู้รับอนุญาตคนใหม่ 

 38.1 การโอนใบอนุญาต ให้ผู้ขอรับโอนใบอนุญาตยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 38.1.1 ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไมแ้ปรรูป หรือค าขอตามแบบทา้ยกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ ์เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม แล้วแต่กรณี 
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 38.1.2 ส าเนาใบอนุญาต 

 38.1.3 หลักฐานการได้สิทธิในกิจการที่ขอรับโอนมาเป็นเจ้าของ 

 38.1.4 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้โอน และผูรั้บโอน 

 ในกรณีผู้โอนและผูรั้บโอนเป็นนิติบุคคลที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ ให้ใช้หลักฐานตามข้อ 7.11.1 - 7.11.4 เพิ่มเติม และหากผู้โอน

และผูรั้บโอนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด ใหแ้นบบันทึกรายงานการประชุมกรรมการบรษิัทมีมติให้โอนและรับโอนใบอนุญาตด้วย 

 38.1.5 ส าเนาหลักฐานแสดงสิทธกิารใชส้ถานที่ประกอบกิจการ ตามขอ้ 7.5 

 38.1.6 หนังสือชีแ้จงเหตุผลการโอนของผู้โอนและการรับโอนของผู้รับโอน 

 38.1.7 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี 

 38.2 กรณีผู้รับอนุญาตตาย ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดก ย่ืนค าขอรับโอนใบอนุญาตได้ตลอดเวลาที่ใบอนญุาตนั้นยังไม่สิ้นอายุ 

 38.2.1 การขออนุญาตให้ย่ืนเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 38.2.1.1 ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) วา่ด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป หรือค าขอตามแบบท้ายกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ ์เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม แล้วแต่กรณี 

 38.2.1.2 ส าเนาใบอนุญาต 

 38.2.1.3 ส าเนาใบมรณบัตรของผู้รับอนุญาตเดิม 

 38.2.1.4 ค าสั่งศาลตัง้ผู้จัดการมรดก หรือหนงัสือยินยอมของทายาททกุคนในกองมรดก มอบอ านาจให้ทายาทผูห้นึ่งผู้ใดรับโอนใบอนุญาต 

 38.2.1.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับโอน 

 ในกรณีผู้รับโอนเป็นนิติบุคคล ที่มิใชห่น่วยงานของรัฐหรอืรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หลักฐานตามข้อ 7.11.1 - 7.11.4 เพิ่มเติมด้วย 

 38.2.1.6 ส าเนาหลกัฐานแสดงสทิธิการใชส้ถานที่ประกอบกิจการตามขอ้ 8.5 

 38.2.1.7 หนังสือชีแ้จงเหตุผลการรับโอนใบอนุญาตของผู้รับโอน 

 38.2.1.8 หนงัสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

 38.2.2 โรงงานแปรรูปไม้โดยใชเ้คร่ืองจักรทุกประเภท ซึง่ผู้รับอนุญาตตาย และทายาทหรือผู้จัดการมรดกได้ย่ืนค าขอรับโอนใบอนุญาตไวแ้ล้ว แต่

กรมป่าไม้ยังไม่อนุญาตเพราะอยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหนา้ที่ และใบอนุญาตใกล้จะสิ้นอายุ ใหจ้ังหวัดรบีด าเนนิการแล้วส่งเรื่องไปยัง

กรมป่าไม้เพื่อพจิารณาสั่งการโดยด่วน หากกรมป่าไม้สั่งอนญุาตก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ และส่งเรื่องให้จงัหวดัด าเนินการ แตข่ณะจังหวดัได้รับเร่ือง

จากกรมป่าไม้ใบอนุญาตได้สิน้อายุลงแล้ว หรือกรมป่าไม้สั่งอนญุาตหลังจากใบอนุญาตสิน้อายุ ให้เรยีกเกบ็เงนิค่าธรรมเนียมและออกใบอนญุาต

ให้กับผูข้อรับโอนเสมือนเป็นการตั้งโรงงานฯ ใหม่ แต่ให้มีสาระส าคัญและรายละเอยีดต่าง ๆ ตามที่โรงงานได้รับอนุญาตอยู่เดิม 

 38.3 การขอท าการแทน เมื่อผู้รับอนุญาตตาย ทายาทหรือผู้จัดการมรดกสามารถท าการแทนตามใบอนุญาตได้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่

วันที่ผู้รับอนุญาตตาย หากประสงค์จะท าการแทนต่อไปอีก ต้องยื่นค าขอกอ่นระยะเวลา 90 วัน สิ้นสุดลงโดยย่ืนเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี ้

 38.3.1 ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไมแ้ปรรูป หรือค าขอตามแบบทา้ยกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ ์เคร่ืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม แล้วแต่กรณี 

 38.3.2 ส าเนาใบอนุญาต 

 38.3.3 ส าเนาใบมรณบัตรของผู้รับอนุญาตเดิม 

 38.3.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขอท าการแทน 

 38.3.5 หนังสือชีแ้จงเหตุผลการขอท าการแทนของทายาทหรือผู้จัดการมรดก 

 38.3.6 ให้แจง้ผลการพิจารณาให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกทราบเป็นหนังสือ 

 38.4 ห้ามยื่นขออนญุาตในกรณีอื่นพร้อมกับการย่ืนค าขอรับโอนใบอนุญาต 

 38.5 การขอรับโอนใบอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไม้โดยใชเ้คร่ืองจักรทุกประเภท ให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับโอน หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการ

ผู้จัดการของนิติบคุคลผูรั้บโอน ตามมาตรา 49 (2) และ (3) แหง่พระราชบัญญัตปิ่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 9 โดยอนุโลม) 

 38.6 การออกใบอนุญาตกรณีโอนใบอนุญาตให้เรียกใบอนุญาตฉบับเดมิคืน พร้อมหมายเหตุไว้เปน็หลกัฐานว่า &ldquo;อนุญาตให้โอนแก่ผู้ใด ตามหนงัสือสั่งการใด.. 

ออกใบอนุญาตใหม่ตามใบอนุญาตฉบับที่... เล่มที่... ลงวันที่ เดือน พ.ศ.&rdquo; และเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง แล้วระบุวันออก

ใบอนุญาตฉบับใหม่ตามวันที่ช าระเงินค่าธรรมเนียม ส าหรับวันสิ้นอายุใบอนุญาตให้ก าหนดตามใบอนุญาตฉบับเดิม พร้อมระบุเงื่อนไขลงในใบอนุญาตด้วยว่า 

&ldquo;ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่... (พ.ศ. ...) และข้อก าหนด ฉบับที่... (พ.ศ. ...)&rdquo; และหมายเหตุไว้ในใบอนุญาตว่า &ldquo;ได้รับ
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โอนมาจากผู้ใด ตามใบอนุญาตฉบับที่... เล่มที.่.. ลงวันที.่.. เดือน... พ.ศ…. หนังสือสัง่การใด&rdquo; 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียม

คมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร  กทม. 

10900/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 16 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

-ผู้ประกอบการย่ืนค าขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

-พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถกูต้องสมบูรณ์ของเอกสาร

หลักฐาน และรับเรื่องลงทะเบียนรับค าขอ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสารครบถ้วน)   

(หมายเหต:ุ (-กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้ผู้ย่ืนค าขอจัดส่งเอกสาร

เพิ่มเติมภายใน 7 วันท าการ))  

1 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที/่ประมวลเรื่องเสนอตามล าดบัชั้น 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดกีรมป่าไม้ลงนามอนญุาต และแจง้ผลการ

พิจารณาอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

4) - 

ผู้ประกอบการช าระเงินค่าธรรมเนียม (กรณีรับโอนใบอนุญาต) 

(หมายเหต:ุ (ส่วนการคลงั ส านกับรหิารกลาง กรมป่าไม้))  

10 นาท ี ส านักการอนุญาต 

 

5) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ก้ไขใบอนญุาต(กรณีรับโอนใบอนุญาตต้องออก

ใบอนุญาตใหม)่/เสนอผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปา่ไม้ ลงนามใน

ใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดกีรมป่าไม้ลงนามในใบอนญุาตและแจง้ผลการ

พิจารณาอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วันท าการ ส านักการอนุญาต 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

-ค าขอ 1 (กรณโีรงค้าไม้แปรรูป/โรงงาน)  -ค าขอรับใบอนุญาต (กรณคี้า

สิ่งประดิษฐฯ์) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

4) 

 

ใบอนุญาต 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

5) 

 

หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบกิจการอาทิส าเนาทะเบยีนบ้านฉบับ

เจ้าบ้านหรือส าเนาโฉนดที่ดนิหรือสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานที่ส าเนาบัตรประจ าตัวของเจ้าของสถานท่ี 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

6) 

 

กรณเีป็นนิติบุคคลให้น าหลักฐานที่เก่ียวข้องในการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลมา

ประกอบการพิจารณา 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

7) 

 

หนังสือมอบอ านาจกรณผีู้ขอไม่ไดม้าตดิต่อด้วยตนเองพร้อมส าเนาบตัร

ประจ าตัวผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักการอนุญาต 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) การโอนใบอนุญาตคิดครึ่งอัตราค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตนั้นๆ  ค่าธรรมเนยีม 500 บาท 
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ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

-ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรปู 

(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบับ))  

  

 

2) ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด

บรรดาท่ีท าด้วยไม้หวงห้าม ฉบับละ 1,000 บาท 

(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบับ))  

 ค่าธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  

 

3) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร คิดตามจ านวนแรงม้า แรงม้าละ 25 บาท 

(หมายเหต:ุ (บาท/แรงม้า))  

 ค่าธรรมเนยีม 25 บาท 

  

4) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน  คิดตามจ านวนคนงาน คนละ 5 บาท 

(หมายเหต:ุ (บาท/คน))  

 ค่าธรรมเนยีม 5 บาท 

  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ใบรับค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ค าขอ1 

(หมายเหต:ุ -)  

3) ค าขอรับใบอนุญาตฯ 

(หมายเหต:ุ -)  

4) หนังสือสญัญา 

(หมายเหต:ุ -)  

5) หนังสือมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤสชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาวเขตจตุจกัร

กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2579 5852 หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203 โทรสาร 0 2579 6533 

 

หมายเหตุ 

-การรับโอนโรงงานแปรรูปไม้โดยใชเ้คร่ืองจักรทุกประเภท ต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขออนุญาต 

 

-กรณีสั่งอนุญาตหลงัจากใบอนุญาตสิ้นอายุ เรียกเก็บเงินคา่ธรรมเนียมและออกใบอนุญาตใหก้ับผูข้อรับโอนเสมือนเป็นการตัง้ใหม่ แต่ให้มี

สาระส าคัญและรายละเอยีดต่าง ๆ ตามที่ไดรั้บอนุญาตอยู่เดิม 

 

 

 

 

 

 

157

4 



  

5.40 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในส่วนภูมภิาค 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ เป็นงานที่กรมป่าไม้ให้บริการแก่ประชาชนและผูป้ระกอบธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พทุธศักราช 

2484 มาตรา 48 (ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไมแ้ปรรูป มีไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชงิชัน ไม้เกด็

แดง ไม้อเีมง่ ไม้พะยุงแกลบ ไมก้ระพี ้ไม้แดงจีน ไมข้ะยุง ไม้ซกิ ไม้กระซกิ ไม้กระซิบ ไม้พะยูงไม้หมากพลตูั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เกด็ด า ไม้อี

เฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย แปรรูป ไมว่่าจ านวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจ านวนเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร ไวใ้นครอบครอง 

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต) กฎกระทรวง ข้อก าหนด นโยบายของ

กรมป่าไม้ ประกาศกรมปา่ไม้ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับควบคุม ก ากับ และตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ขออนญุาตให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงือ่นไขของกรมป่าไม้ให้ถูกต้อง 

2. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไวใ้นคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

 

เงื่อนไข 

กรณีตัง้โรงงาน ช าระเงินค่าธรรมเนียมและออกใบอนญุาตภายใน 90 วันนับตั้งแต่ผู้ขออนญุาตได้รับทราบผลการอนุญาตจากทางราชการ หากผู้ขอ

ไม่มารับทราบหรือไม่มาช าระเงินค่าธรรมเนียมภายใน 60 วัน จะระงับการอนุญาตไม่มีการผ่อนผันอีก 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ย่ืนค าขอ ณ อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอท้องที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 141 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 

อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอท้องที่ รับเร่ืองราวค าขอ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสาร

ครบถ้วนถกูต้อง) และตรวจสอบพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นไปยัง

ผู้วา่ราชการจังหวัด 

(หมายเหต:ุ (นับจากวันที่ได้รับผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขออนุญาตครบ))  

20 วันท าการ กรมการปกครอง 

 

2) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 

อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอท้องที่ ท าหนังสอืถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการ

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขออนุญาต 

  *ตรวจสอบประวัติอาชญากร โดยส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

  *ตรวจสอบประวัติบุคคลลม้ละลาย โดยกรมบังคับคดี     

(หมายเหต:ุ -)  

3 วันท าการ กรมการปกครอง 

 

3) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 

รอผลการพิจารณาจาก 

-ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ผู้ขอฯต้องรับหนังสือไปพิมพ์ลายนิว้มือ)            

-รอผลการพิจารณาจากกรมบังคับคดี                           

(หมายเหต:ุ -)  

21 วันท าการ - 

 

4) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้วา่ราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้วา่ราชการจังหวัดมอบหมาย และผูอ้ านวยการ

10 วันท าการ - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่หรือป่าไม้จังหวัดท้องที่ สั่งให้เจ้าหนา้ที่

ออกไปตรวจสอบสถานที่ ทีข่ออนุญาต 

(หมายเหต:ุ (นับจากวันที่จงัหวดัได้รับเร่ืองราวค าขอจากอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ

และส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่หรือศูนย์ป่าไม้จังหวัดท้องที่ไดรั้บ

เรื่องราวค าขอจากจงัหวัด))  

5) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ของจังหวัด (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวดั) 

และส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่หรือศูนย์ป่าไม้จังหวัดท้องที่ ออกไป

ตรวจสอบสถานที่ ทีข่ออนุญาต/เจ้าหน้าที่ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดท าความเห็นเสนอผูอ้ านวยการส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด/เจ้าหน้าที่ของส านักจดัการ

ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่หรือศูนย์ป่าไมจ้ังหวัด ท าความเห็นเสนอผู้อ านวยการ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที ่

(หมายเหต:ุ (นับตั้งแต่วันที่รับทราบค าสั่งให้ไปตรวจสอบ /ทั้งนีผู้้ขออนญุาต

ต้องท าการนัดหมายภายใน 5 วันท าการ))  

20 วันท าการ - 

 

6) การพิจารณา 

ผู้วา่ราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้วา่ราชการจังหวัดมอบหมาย ท าความเห็นเสนอ

อธิบดีกรมป่าไม/้ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ท า

ความเหน็เสนอผู้วา่ราชการจังหวดัและอธิบดีกรมป่าไม้ 

(หมายเหต:ุ (นับจากวันที่ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที)่)  

15 วันท าการ - 

 

7) การพิจารณา 

หน่วยงานที่รับผดิชอบของกรมป่าไม้ ประมวลเรื่องเสนอให้อธิบดกีรมป่าไม้ 

พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสารต้องครบถ้วนถกูต้อง หากไมค่รบถ้วนถูกต้องจะส่งคืน

ภายใน 7 วันท าการ นับตัง้แตเ่จ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบได้รับเร่ือง))  

20 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

8) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

อธิบดีกรมป่าไมห้รือผู้ซึ่งอธิบดกีรมปา่ไม้มอบหมาย ลงนามและแจง้ผลการ

พิจารณาให้ผู้วา่ราชการจังหวัดและผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปา่

ไม้ท้องที ่

(หมายเหต:ุ -)  

10 วันท าการ กรมป่าไม ้

 

9) - 

ผู้วา่ราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้วา่ราชการจังหวัดมอบหมาย แจ้งผลการ

พิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบเป็นลายลักษณอ์ักษร และผูข้ออนุญาตช าระ

ค่าธรรมเนียม ณ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัด 

(นับตั้งแต่ได้รับหนังสือจากกรมป่าไม้) 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วันท าการ กรมการปกครอง 

 

10) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้วา่ราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้วา่ราชการจังหวัดมอบหมายลงนามใน

ใบอนุญาตให้เสร็จสิ้น นับตัง้แต่วนัที่ผู้ขออนุญาตช าระเงนิค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ (กรณีตัง้โรงงาน ช าระเงนิค่าธรรมเนียมและออกใบอนญุาต

15 วันท าการ กรมการปกครอง 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ผู้ขออนุญาตได้รับทราบผลการอนุญาตจากทาง

ราชการหากผู้ขอไม่มารับทราบ หรือไม่มาช าระเงินค่าธรรมเนียมภายใน 60 

วันจะระงับการอนุญาตไมม่ีการผ่อนผันอีก))  

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบรับค าขอ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

4) 

 

ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25  (พ.ศ. 2519) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

5) 

 

แผนที่สังเขปสถานที่ประกอบกิจการ อาณาเขต และสถานที่ตดิต่อข้างเคียง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

6) 

 

แผนผังแสดงต าแหน่งเครือ่งจักรและบัญชีรายละเอียดเครือ่งจักร 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

7) 

 

หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบกิจการ อาทิ ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับ

เจ้าบ้าน หรือส าเนาโฉนดที่ดิน หรอืสัญญาเช่า หรือหนังสือยนิยอมให้ใช้สถานที่ 

ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานที่ ส าเนาบัตรประจ าตัวของเจ้าของสถานท่ี 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

8) 

 

กรณเีป็นนิติบุคคล ให้น าหลักฐานที่เก่ียวข้องในการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลมา

ประกอบการพิจารณา 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

9) 

 

หนังสืออนุญาตของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีใช้เคร่ืองจักรตั้งแต่ 5.00 แรงม้า) 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

10) 

 

หนังสือมอบอ านาจกรณผีู้ขอไม่ไดม้าตดิต่อด้วยตนเอง พรอ้มส าเนาบัตร

ประจ าตัวผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

11) 

 

ค าขอใบคู่มอืคนงานหรอืผู้รับจ้าง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

12) 

 

หนังสืออนุญาตของกรมโยธาธิการและผังเมอืง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีใช้เคร่ืองจักรตั้งแต่ 5.00 แรงม้า) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

13) 

 

ภาพถ่ายสแีสดงบรเิวณสถานทีข่ออนุญาตตั้งโรงงาน โดยรอบทุกด้าน จ านวน 5 ภาพ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (ยกเว้นโรงงานแปรรูปไม้โดยใชเ้คร่ืองจักรเพื่อประดิษฐกรรม ที่ตั้งอยู่ใน

ท้องที่จังหวัดที่ไม่มปี่าไม้ คือ สงิหบ์ุรี อา่งทอง ปทมุธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุร ี

กรุงเทพมหานคร สมทุรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม และสมุทรปราการ) 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

14) 

 

ให้แจ้งแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ปริมาณการใช้/ปี  และการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมี

เพียงพอหรือไม่ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

15) 

 

แผนที่ มาตราส่วน 1:50,000 พร้อมลงต าแหน่งแสดงบรเิวณที่ขออนุญาตตั้ง

โรงงานฯ ให้ชัดเจน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (ยกเว้นโรงงานแปรรูปไม้โดยใชเ้คร่ืองจักรเพื่อประดิษฐกรรม ที่ตั้งอยู่ใน

ท้องที่จังหวัดที่ไม่มปี่าไม้ คือ สงิหบ์ุร ีอา่งทอง ปทมุธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุร ี

กรุงเทพมหานคร สมทุรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม และสมุทรปราการ) 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

16) 

 

เอกสารแสดงสิทธิทางที่ดินของสถานที่ที่ขออนุญาต 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมที่ดิน 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร   คิดตามจ านวนแรงม้า แรงม้า

ละ 50 บาท 

 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

(หมายเหต:ุ (บาท/แรงม้า))  

 ค่าธรรมเนยีม 50 บาท 

  

 

2) ใบคู่มอืคนงานหรือผู้รับจ้าง                            ฉบับละ 1 บาท 

(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบับ))  

 ค่าธรรมเนยีม 1 บาท 

  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ใบรับค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ค าขอ1 

(หมายเหต:ุ -)  

3) แผนที่สังเขป 

(หมายเหต:ุ -)  

4) บัญชีรายละเอยีดเคร่ืองจักร 

(หมายเหต:ุ -)  

5) หนังสือสญัญา 

(หมายเหต:ุ -)  

6) หนังสือมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ -)  

7) ค าขอใบคูม่ือคนงานหรือผู้รับจ้าง 

(หมายเหต:ุ -)  

8) บัญชีรายชื่อคนงานหรือผู้รับจ้าง 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2579 5852 หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203 โทรสาร 0 2579 6533 
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5.41 การอนุญาตท าการแปรรูปไม้ต้ังแต่พระอาทิตย์ตกถงึพระอาทิตย์ข้ึน ในส่วนภูมภิาค 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ เป็นงานที่กรมป่าไม้ให้บริการแก่ประชาชนและผูป้ระกอบธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พทุธศักราช 

2484 มาตรา 48 (ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไมแ้ปรรูป มีไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชงิชัน ไม้เกด็

แดง ไม้อเีมง่ ไม้พะยุงแกลบ ไมก้ระพี ้ไม้แดงจีนไมข้ะยุง ไม้ซกิ ไม้กระซกิ ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไมห้มากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เกด็ด า ไม้อี

เฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย แปรรูป ไมว่่าจ านวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจ านวนเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร ไวใ้นครอบครอง 

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต)กฎกระทรวง ข้อก าหนด นโยบายของ

กรมป่าไม้ ประกาศกรมปา่ไม้ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับควบคุม ก ากับ และตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ขออนญุาตให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงือ่นไขของกรมป่าไม้ให้ถูกต้อง ซึง่การท าการแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึน้ 

จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม ้

2. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไวใ้นคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

 

เงื่อนไข 

ผู้วา่ราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้วา่ราชการจังหวัดมอบหมาย แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบเป็นลายลกัษณอ์ักษร (นับตั้งแต่ได้รับหนงัสือ

จากกรมป่าไม)้ ภายใน 7 วัน 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ย่ืนค าขอ ณ อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอท้องที่ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 95 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 

อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอท้องที่ รับเร่ืองราวค าขอ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสาร

ครบถ้วนถกูต้อง) และตรวจสอบพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นไปยัง

ผู้วา่ราชการจังหวัด 

(หมายเหต:ุ (นับจากวันที่ได้รับค าขอ))  

20 วันท าการ กรมการปกครอง 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้วา่ราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้วา่ราชการจังหวัดมอบหมาย และผูอ้ านวยการ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่หรือป่าไม้จังหวัดท้องที่ สั่งให้เจ้าหนา้ที่

ออกไปตรวจสอบสถานที่ ทีข่ออนุญาต 

(หมายเหต:ุ (นับจากวันที่จงัหวดัได้รับเร่ืองราวค าขอจากอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ

และส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่หรือศูนย์ป่าไม้จังหวัดท้องที่ไดรั้บ

เรื่องราวค าขอจากจงัหวัด))  

10 วันท าการ - 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ของจังหวัด (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวดั) 

และส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่หรือศูนย์ป่าไม้จังหวัดท้องที่ ออกไป

ตรวจสอบสถานที่ ทีข่ออนุญาต/เจ้าหน้าที่ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดท าความเห็นเสนอผูอ้ านวยการส านักงาน

20 วันท าการ - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด/เจ้าหน้าที่ของส านักจดัการ

ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่หรือศูนย์ป่าไมจ้ังหวัด ท าความเห็นเสนอผู้อ านวยการ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที ่

(หมายเหต:ุ (นับตั้งแต่วันที่รับทราบค าสั่งให้ไปตรวจสอบ /ทั้งนีผู้้ขออนญุาต

ต้องท าการนัดหมายภายใน 5 วันท าการ))  

4) การพิจารณา 

ผู้วา่ราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้วา่ราชการจังหวัดมอบหมาย ท าความเห็นเสนอ

อธิบดีกรมป่าไม/้ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ท าความเห็น

เสนอผู้วา่ราชการจังหวัดและอธิบดกีรมป่าไม้ 

(หมายเหต:ุ (นับจากวันที่ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที)่)  

15 วันท าการ - 

 

5) การพิจารณา 

หน่วยงานที่รับผดิชอบของกรมป่าไม้ ประมวลเรื่องเสนอให้อธิบดกีรมป่าไม้ 

พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสารต้องครบถ้วนถกูต้อง หากไมค่รบถ้วนถูกต้องจะส่งคืน

ภายใน 7 วันท าการ นับตัง้แตเ่จ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบได้รับเร่ือง))  

20 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

อธิบดีกรมป่าไมห้รือผู้ซึ่งอธิบดกีรมปา่ไม้มอบหมาย ลงนามและแจง้ผลการ

พิจารณาให้ผู้วา่ราชการจังหวัดและผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปา่

ไม้ท้องที ่

(หมายเหต:ุ -)  

10 วันท าการ กรมป่าไม ้

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบรับค าขอ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

4) 

 

ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25  (พ.ศ. 2519) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

5) 

 

กรรมวิธีท่ีขอด าเนินการ พรอ้มเหตุผลความจ าเป็น 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

กรณเีป็นนิติบุคคล ให้น าหลักฐานที่เก่ียวข้องในการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลมา

ประกอบการพิจารณา 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

7) 

 

ส าเนาใบอนุญาต 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

8) 

 

หนังสือมอบอ านาจกรณผีู้ขอไม่ไดม้าตดิต่อด้วยตนเอง พรอ้มส าเนาบัตร

ประจ าตัวผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 0 บาท 

  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ใบรับค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ค าขอ1 

(หมายเหต:ุ -)  

3) หนังสือมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2579 5852 หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203 โทรสาร 0 2579 6533 

หมายเหตุ 

การอนุญาตท าการแปรรูปไม้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น พจิารณาอนุญาตตามความจ าเป็น แต่ไม่เกินวันที่ใบอนุญาตสิน้อายุ 
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5.42 การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ 

ย้ายสถานที่ต้ัง โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในส่วนภูมภิาค 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ เป็นงานที่กรมป่าไม้ให้บริการแก่ประชาชนและผูป้ระกอบธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พทุธศักราช 

2484 มาตรา 48 (ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไมแ้ปรรูป มีไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชงิชัน ไม้เกด็

แดง ไม้อเีมง่ ไม้พะยุงแกลบ ไมก้ระพี ้ไม้แดงจีน ไมข้ะยุง ไม้ซกิ ไม้กระซกิ ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลตูั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดด า ไม้อี

เฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย แปรรูป ไมว่่าจ านวนเท่าใดไว้ในครอบครอง หรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจ านวนเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร ไวใ้นครอบครอง 

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต) กฎกระทรวง ข้อก าหนด นโยบายของ

กรมป่าไม้ ประกาศกรมปา่ไม้ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับควบคุม ก ากับ และตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ขออนญุาตให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงือ่นไขของกรมป่าไม้ให้ถูกต้อง 

2. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไวใ้นคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

 

เงื่อนไข 

กรณีย้ายสถานที่ตัง้โรงงาน ช าระเงนิค่าธรรมเนียมและออกใบอนญุาตภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ผู้ขออนุญาตไดรั้บทราบผลการอนุญาตจากทาง

ราชการ หากผู้ขอไม่มารับทราบหรือไม่มาช าระเงินค่าธรรมเนียมภายใน 60 วัน จะระงับการอนญุาตไม่มีการผ่อนผันอีก 

 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ย่ืนค าขอ ณ อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอท้องที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 117 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 

อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอท้องที่ รับเร่ืองราวค าขอ (ลงรับค าขอเมื่อเอกสาร

ครบถ้วนถกูต้อง) และตรวจสอบพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นไปยัง

ผู้วา่ราชการจังหวัด 

(หมายเหต:ุ (นับจากวันที่ได้รับค าขอ))  

20 วันท าการ กรมการปกครอง 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้วา่ราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้วา่ราชการจังหวัดมอบหมาย และผูอ้ านวยการ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่หรือป่าไม้จังหวัดท้องที่ สั่งให้เจ้าหนา้ที่

ออกไปตรวจสอบสถานที่ ทีข่ออนุญาต 

(หมายเหต:ุ (นับจากวันที่จงัหวดัได้รับเร่ืองราวค าขอจากอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ 

และส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่หรือศูนย์ป่าไม้จังหวัดท้องที่ไดรั้บ

เรื่องราวค าขอจากจงัหวัด))  

10 วันท าการ - 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ของจังหวัด (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวดั) 

และส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่หรือศูนย์ป่าไม้จังหวัดท้องที่ ออกไป

ตรวจสอบสถานที่ ทีข่ออนุญาต/เจ้าหน้าที่ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

20 วันท าการ - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดท าความเห็นเสนอผูอ้ านวยการส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด/เจ้าหน้าที่ของส านักจดัการ

ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่หรือศูนย์ป่าไมจ้ังหวัดท าความเห็นเสนอผู้อ านวยการ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที ่

(หมายเหต:ุ (นับตั้งแต่วันที่รับทราบค าสั่งให้ไปตรวจสอบ /ทั้งนีผู้้ขออนญุาต

ต้องท าการนัดหมาย ภายใน 5 วันท าการ))  

4) การพิจารณา 

ผู้วา่ราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้วา่ราชการจังหวัดมอบหมาย ท าความเห็นเสนอ

อธิบดีกรมป่าไม/้ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ท า

ความเหน็เสนอผู้วา่ราชการจังหวดัและอธิบดีกรมป่าไม้ 

(หมายเหต:ุ (นับจากวันที่ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที)่)  

15 วันท าการ - 

 

5) การพิจารณา 

หน่วยงานที่รับผดิชอบของกรมป่าไมป้ระมวลเรื่องเสนอให้อธิบดกีรมป่าไม้ 

พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต 

(หมายเหต:ุ (เอกสารต้องครบถ้วนถกูต้อง หากไมค่รบถ้วนถูกต้องจะส่งคืน

ภายใน 7 วันท าการ นับตัง้แตเ่จ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบได้รับเร่ือง))  

20 วันท าการ กรมป่าไม ้

 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

อธิบดีกรมป่าไมห้รือผู้ซึ่งอธิบดกีรมปา่ไม้มอบหมาย ลงนามและแจง้ผลการ

พิจารณาให้ผู้วา่ราชการจังหวัดและผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปา่

ไม้ท้องที ่

(หมายเหต:ุ -)  

10 วันท าการ กรมป่าไม ้

 

7) - 

ผู้วา่ราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้วา่ราชการจังหวัดมอบหมาย แจ้งผลการ

พิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบเป็นลายลักษณอ์ักษร และผูข้ออนุญาตช าระ

ค่าธรรมเนียม (กรณีปรับปรุงเคร่ืองจกัรแล้วก าลงัแรงม้าเพิ่มขึน้/กรณีย้าย

สถานที่ตัง้)  ณ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

(นับตั้งแต่ได้รับหนังสือจากกรมป่าไม้) 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วันท าการ กรมการปกครอง 

 

8) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้วา่ราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้วา่ราชการจังหวัดมอบหมาย ลงนามใน

ใบอนุญาต (กรณีย้ายสถานที่ตัง้)/แก้ไขใบอนุญาต (กรณีปรับปรุงเคร่ืองจักร 

การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้

วัตถุดิบ) ให้เสร็จสิ้น นับตั้งแต่ผู้ขออนญุาตได้รับทราบผลการอนุญาตจาก

ทางราชการ 

(หมายเหต:ุ (กรณีย้ายสถานที่ตัง้โรงงาน ช าระเงินค่าธรรมเนียม และออก

ใบอนุญาต ภายใน 90 วัน นับตั้งแตผู้่ขออนุญาตได้รับทราบผลการอนุญาต

จากทางราชการ หากผู้ขอไม่มารับทราบหรือไม่มาช าระเงินค่าธรรมเนียม

ภายใน 60 วัน จะระงับการอนุญาตไม่มีการผ่อนผันอีก))  

15 วันท าการ กรมการปกครอง 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบรับค าขอ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

4) 

 

ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2519) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอท้องที่ที่รับค าขอเป็นผูอ้อก) 

กรมป่าไม ้

5) 

 

ส าเนาใบอนุญาต 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

6) 

 

บัญชีแสดงรายละเอยีดเครื่องจักร แผนผังแสดงต าแหน่งที่ตั้ง เครื่องจักรที่ได้รับ

อนุญาตอยู่เดิมซึ่งประสงค์จะใช้ในกิจการต่อไป เครื่องจักรที่ขอเปลีย่นแปลงหรือ

เลิกใช้ เครื่องจักรที่ขอเพิ่ม และเครื่องจักรทั้งหมด 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีขอปรับปรุงเคร่ืองจกัร) 

กรมป่าไม ้

7) 

 

หนังสือชี้แจงเหตุผลในการขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการผลิต 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการผลิต) 

กรมป่าไม ้

8) 

 

หนังสือชี้แจงเหตุผลในการขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใชว้ัตถุดิบ) 

กรมป่าไม ้

9) 

 

แผนที่สังเขปแสดงสถานท่ีประกอบกิจการที่ขอย้ายไปตั้งใหม่ และแผนผังแสดง

อาณาเขตสถานที่ตดิต่อข้างเคียง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

กรมป่าไม ้
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีขอย้ายสถานที่ตัง้) 

10) 

 

หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบกิจการ อาทิ ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับ

เจ้าบ้าน หรือส าเนาโฉนดที่ดิน หรอืสัญญาเช่า หรือหนังสือยนิยอมให้ใช้สถานที่ 

ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานที่ ส าเนาบัตรประจ าตัวของเจ้าของสถานท่ี 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีขอย้ายสถานที่ตัง้) 

กรมป่าไม ้

11) 

 

กรณเีป็นนิติบุคคล ให้น าหลักฐานที่เก่ียวข้องในการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลมา

ประกอบการพิจารณา 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

12) 

 

หนังสือมอบอ านาจกรณผีู้ขอไม่ไดม้าตดิต่อด้วยตนเอง พรอ้มส าเนาบัตร

ประจ าตัวผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

13) 

 

หนังสืออนุญาตของกรมโรงงานอตุสาหกรรม (กรณใีช้เครือ่งจักรตั้งแต่ 5.00 

แรงม้า) 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีขอย้ายสถานที่ตัง้) 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

14) 

 

หนังสืออนุญาตของกรมโยธาธิการและผังเมอืง (กรณใีช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5.00 

แรงม้า) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีขอย้ายสถานที่ตัง้) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

15) 

 

ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณสถานที่ขออนุญาตตั้งโรงงาน โดยรอบทุกด้าน จ านวน 5 

ภาพ (กรณขีอย้ายสถานที่ตั้ง) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (ยกเว้นโรงงานแปรรูปไม้โดยใชเ้คร่ืองจักรเพื่อประดิษฐกรรม ที่ตั้งอยู่ใน

ท้องที่จังหวัดที่ไม่มปี่าไม้ คือ สงิหบ์ุร ีอา่งทอง ปทมุธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุร ี

กรุงเทพมหานคร สมทุรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม และสมุทรปราการ) 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

16) 

 

ให้แจ้งแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ปริมาณการใช้/ปี  และการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมี

เพียงพอหรือไม่ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

17) 

 

แผนที่ มาตราส่วน 1:50,000 พร้อมลงต าแหน่งแสดงบรเิวณที่ขออนุญาตตั้ง

โรงงานฯ ให้ชัดเจน (กรณขีอย้ายสถานที่ตั้ง) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (ยกเว้นโรงงานแปรรูปไม้โดยใชเ้คร่ืองจักรเพื่อประดิษฐกรรม ที่ตั้งอยู่ใน

ท้องที่จังหวัดที่ไม่มปี่าไม้ คือ สงิหบ์ุร ีอา่งทอง ปทมุธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุร ี

กรุงเทพมหานคร สมทุรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม และสมุทรปราการ) 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

18) 

 

เอกสารแสดงสิทธิทางที่ดินของสถานที่ที่ขออนุญาต 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมที่ดิน 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) การอนุญาตให้เพิ่มก าลังแรงม้า   ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามปริมาณก าลัง

แรงม้าเครื่องจักรที่ใช้แปรรูปไม้โดยตรงและเครื่องตบแต่งไม้ท่ีเพิ่มขึ้น 

(หมายเหต:ุ (บาท/แรงม้า))  

 ค่าธรรมเนยีม 50 บาท 

  

 

2) การย้ายสถานที่ตั้งโรงงาน เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเสมือนการอนุญาตตั้งใหม่ 

(หมายเหต:ุ (บาท/แรงม้า))  

 ค่าธรรมเนยีม 50 บาท 

  

3) การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนยีม 0 บาท 

  

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ใบรับค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ค าขอ1 

(หมายเหต:ุ -)  

3) แผนที่สังเขป 

(หมายเหต:ุ -)  

4) หนังสือสญัญา 

(หมายเหต:ุ -)  

5) บัญชีรายละเอยีดเคร่ืองจักร 

(หมายเหต:ุ -)  

6) หนังสือมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ -)  
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หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2579 5852 หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203 โทรสาร 0 2579 6533 

 

หมายเหตุ 

การอนุญาตปรับปรุงเคร่ืองจักร 

 

เมื่ออนุญาตให้เพิม่ก าลงัแรงม้า จะเรยีกเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามปรมิาณก าลังแรงม้าเคร่ืองจักรที่ใชแ้ปรรูปไมโ้ดยตรงและเคร่ืองตบแต่งไมท้ี่เพิ่มขึน้

ในอัตราที่ก าหนดแล้วขีดฆ่าแก้ไขก าลงัแรงม้าเคร่ืองจักรในใบอนุญาตให้ตรงตามที่ไดรั้บอนุญาต และผูอ้อกใบอนุญาตหรือผู้มีอ านาจลงนามก ากับ

การขีดฆ่า แก้ไขพร้อมหมายเหตุว่า ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ตามหนังสอืที่...ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ... 

 

กรณีลดจ านวนก าลังแรงม้า จะขีดฆ่าแก้ไขก าลังแรงม้าเคร่ืองจักรในใบอนุญาตให้ตรงตามที่ไดรั้บอนุญาต และผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้มีอ านาจลง

นามก ากบัการขีดฆ่าแก้ไข พร้อมหมายเหตุว่า ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไมต้ามหนงัสือที่... ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ... 

 

การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ 

 

เมื่ออนุญาตแล้ว ให้เพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถปุระสงค์ในใบอนญุาตให้ตรงตามที่ไดรั้บอนุญาต แล้วให้ผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้มีอ านาจลงนามก ากับ

การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ พร้อมหมายเหตุวา่ ได้รับอนุญาตจากผู้ใด ตามหนงัสือที่... ลงวันที่ ... เดอืน ... พ.ศ. ... 

 

การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใชว้ัตถดุิบ 

 

เมื่ออนุญาตแล้ว จะเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถดุิบในใบอนุญาตให้ตรงตามที่ไดรั้บอนุญาต แล้วผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้มีอ านาจลงนามก ากับการเพิ่ม 

ลด เปลี่ยนแปลงวัตถดุิบ พรอ้มหมายเหตุว่า ได้รับอนุญาตจากผู้ใด ตามหนังสือที่... ลงวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ... 

 

การย้ายสถานที่ตัง้ โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใช้เคร่ืองจักรทุกประเภท 

 

การออกใบอนุญาต จะเรียกเก็บเงินคา่ธรรมเนียมเสมือนการอนุญาตตัง้ใหม่ 
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5.43 การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น

โดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ 

มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล ตามมตคิณะรัฐมนตร ีในส่วนภูมภิาค 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. เป็นการด าเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 24 มกราคม 2532 และวันที่ 25 มกราคม 2537 ในการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) 

เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิน้ไม้สับจากไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึน้โดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัสสะเดาเทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ 

กระถินเทพา กระถนิยักษ์ มะพรา้ว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบ้านจามจุรี และไม้ตาล โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ จาก

กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันพิจารณา 

2. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไวใ้นคู่มือ 

3. ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารเพื่อประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น 

   -ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ด าเนนิการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและแจ้งผล

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้กับผูข้ออนุญาต 

   -เมื่อได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว หลังจากนั้นภายใน 45 วัน ให้ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่องราวค าขอ (ค าขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการ/ขยายโรงงาน (ร.ง.3) และค าขออนุญาตท าการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ฯลฯ (ค าขอ 1) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ

และผลการรับฟังความคดิเห็น รวมทัง้เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามทีก่ าหนด) ต่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

  

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ย่ืนค าขออนุญาตตามพระราชบัญญตัิโรงงาน  และค าขออนญุาตตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้พร้อมกัน ณ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทีข่อตั้ง

โรงงาน  /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 127 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 

ผู้ขอยื่นค าขออนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงานและค าขออนญุาตตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้พร้อมกัน ณ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

-พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถกูต้องสมบูรณ์ของเอกสาร

หลักฐานและรับเรื่องลงทะเบียนรับค าขอ  

(หมายเหต:ุ (ต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสร็จเรียบรอ้ย

แล้ว ก่อนยื่นค าขอ ))  

1 วันท าการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

2) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท าหนงัสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติปา่ไม้ 

  *ตรวจสอบประวัติอาชญากรโดยส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

  *ตรวจสอบประวัติบุคคลลม้ละลายโดยกรมบังคับคดี 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วันท าการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

3) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 21 วันท าการ - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

รอผลการพิจารณาจาก 

-ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ผู้ขอฯต้องรับหนังสือไปพิมพ์ลายนิว้มือ)            

-รอผลการพิจารณาจากกรมบังคับคดี 

(หมายเหต:ุ -)  

 

4) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประสานกับส านกังานทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดและอ าเภอท้องที่ ร่วมกันตรวจสอบสถานที่  แล้วเสนอ

ผู้วา่ราชการจังหวัดพิจารณาแจ้งความเห็น  พรอ้มทั้งส่งเรื่องให้

คณะกรรมการฯ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)/ขณะเดียวกันส านกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส าเนาเร่ืองราวการพิจารณาส่ง

ให้ส านักจัดการทรัยากรป่าไม้ท้องที่หรือศูนย์ป่าไม้จังหวัดท้องที่ เพื่อ

พิจารณาแจ้งความเห็นต่อคณะกรรมการฯอีกทางหนึ่ง 

(หมายเหต:ุ -)  

10 วันท าการ - 

 

5) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 

ผู้วา่ราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้วา่ราชการจังหวัดมอบหมายท าความเห็นเสนอ

คณะกรรมการฯ (อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม)/ผู้อ านวยการส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ท าความเห็นเสนออธิบดีกรมป่าไมแ้ละคณะกรรมการฯ 

(อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม) 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเปน็ผู้รวบรวมค าขอและเอกสาร 

ส่งคณะกรรมการฯ (อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม) ภายใน 30 วัน นับแต่

วันรับค าขอ (ไม่ต้องรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขออนุญาตตาม

พระราชบัญญัติป่าไม)้))  

10 วันท าการ - 

 

6) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น 

-กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมปา่ไม้ร่วมพิจารณาความถูกต้องของ

เอกสารเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ                                                        

-เมื่อกรรมการฯมีมตเิห็นชอบ จะแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมป่าไม้

ด าเนินการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ และพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ ตามล าดับ พรอ้มกับแจง้ผลการพิจารณาและค่าธรรมเนียมแก่ผู้ขอ

อนุญาตทราบ (ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน (ร.ง.4) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่) 

(หมายเหต:ุ (คณะกรรมการพิจารณาการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ต้อง

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันท าการ))  

45 วันท าการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

7) การพิจารณา 

หลังจากคณะกรรมการฯพิจารณาเหน็ชอบแล้ว หน่วยงานที่รับผดิชอบของ

กรมป่าไม้ประมวลเร่ืองเสนอให้อธิบดีกรมป่าไม้พจิารณา (นับตั้งแต่ได้รับ

หนังสือจากคณะกรรมการพิจารณาการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ที่มีมติเห็นชอบ) 

(หมายเหต:ุ -)  

20 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

8) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

อธิบดีกรมป่าไมห้รือผู้ซึ่งอธิบดกีรมปา่ไม้มอบหมาย ลงนามและแจง้ผลการ

10 วันท าการ กรมป่าไม ้
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

พิจารณาให้ผู้วา่ราชการจังหวัดและผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปา่

ไม้ท้องที ่

(หมายเหต:ุ -)  

9) - 

ผู้วา่ราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้วา่ราชการจังหวัดมอบหมายแจ้งผลการ

พิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบเป็นลายลักษณอ์ักษรและผูข้ออนุญาตช าระ

ค่าธรรมเนียมณส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

(นับตั้งแต่ได้รับหนังสือจากกรมป่าไม้) 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วันท าการ กรมการปกครอง 

 

10) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้วา่ราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้วา่ราชการจังหวัดมอบหมายลงนามใน

ใบอนุญาตให้เสร็จสิ้นนับตัง้แต่วนัที่ผู้ขออนุญาตช าระเงนิค่าธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ (กรณีตัง้โรงงานช าระเงนิค่าธรรมเนียมและออกใบอนญุาต

ภายใน 90 วันนับตั้งแต่ผู้ขออนุญาตได้รับทราบผลการอนุญาตจากทาง

ราชการหากผู้ขอไม่มารับทราบหรือไม่มาช าระเงินค่าธรรมเนียมภายใน 60 

วันจะระงับการอนุญาตไมม่ีการผ่อนผันอีก))  

15 วันท าการ กรมการปกครอง 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบรับค าขอ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

4) 

 

ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 25  (พ.ศ. 2519) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

5) 

 

แผนที่สังเขปสถานที่ประกอบกิจการอาณาเขตและสถานที่ติดต่อข้างเคียง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

6) 

 

แผนผังแสดงต าแหน่งเครือ่งจักรและบัญชีรายละเอียดเครือ่งจักร 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

7) 

 

หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบกิจการอาทิส าเนาทะเบยีนบ้านฉบับ

เจ้าบ้านหรือส าเนาโฉนดที่ดนิหรือสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานที่ส าเนาบัตรประจ าตัวของเจ้าของสถานท่ี 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

8) 

 

กรณเีป็นนิติบุคคลให้น าหลักฐานที่เก่ียวข้องในการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลมา

ประกอบการพิจารณา 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

9) 

 

หนังสือมอบอ านาจกรณผีู้ขอไม่ไดม้าตดิต่อด้วยตนเองพร้อมส าเนาบตัร

ประจ าตัวผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

10) 

 

ค าขอใบคู่มอืคนงานหรอืผู้รับจ้าง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมป่าไม ้

11) 

 

ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณสถานที่ขออนุญาตตั้งโรงงานโดยรอบทุกด้านจ านวน 5 ภาพ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

12) 

 

ให้แจ้งแหล่งที่มาของวัตถุดิบปริมาณการใช้/ปีและการใช้วัตถุดิบในทอ้งถิ่นมี

เพียงพอหรือไม่ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

13) 

 

แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 พรอ้มลงต าแหน่งแสดงบรเิวณที่ขออนุญาตตั้ง

โรงงานฯให้ชัดเจน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

14) 

 

เอกสารแสดงสิทธิทางที่ดินของสถานที่ที่ขออนุญาต 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมที่ดิน 

15) 

 

หนังสืออนุญาตของกรมโยธาธิการและผังเมอืง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรคิดตามจ านวนแรงม้าแรงม้าละ 50 บาท 

(หมายเหต:ุ (บาท/แรงม้า))  

 ค่าธรรมเนยีม 50 บาท 

  

2) ใบคู่มอืคนงานหรือผู้รับจ้างฉบับละ 1 บาท 

(หมายเหต:ุ (บาท/ฉบับ))  

 ค่าธรรมเนยีม 1 บาท 

  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ใบรับค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ค าขอ1 

(หมายเหต:ุ -)  

3) แผนที่สังเขป 

(หมายเหต:ุ -)  

4) บัญชีรายละเอยีดเคร่ืองจักร 

(หมายเหต:ุ -)  

5) หนังสือสญัญา 

(หมายเหต:ุ -)  

6) หนังสือมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ -)  

7) ค าขอใบคูม่ือคนงานหรือผู้รับจ้าง 

(หมายเหต:ุ -)  

8) บัญชีรายชื่อคนงานหรือผู้รับจ้าง 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2579 5852 หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202 และ 5203 โทรสาร 0 2579 6533 
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5.44 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อ

วัตถุประสงค์ต่างๆ (ส่วนภูมภิาค) 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 ทวิ 16 17 และ 20 แหง่พระราชบัญญัติป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และปรับปรุง อ านาจหน้าทีแ่ละกิจการ ของกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแหง่ชาติ สัตวป์่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 

โดยอนุโลมให้อธิบดีกรมป่าไม้ รักษาการตามระเบียบนี ้และมีอ านาจตีความ วินจิฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติามระเบียบนี ้ค าวินิจฉัยของอธิบดี

กรมป่าไม้ ให้เป็นทีสุ่ด 

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แหง่พระราชบัญญัติป่าไม้พทุธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงค์ตา่งๆ (ส่วนภูมิภาค) 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือ จะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัดท้องที่ ที่ปา่นั้นตั้งอยู่ /

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 127 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม

แบบ ป.ส. 17 ป.ส. 20 หรือ ป.ส. 21 โดยอนุโลม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/

รับเร่ืองลงทะเบียบรับค าขอ(ลงรับค าขอเมื่อเอกสารถกูต้องครบถ้วน) 

(หมายเหต:ุ (กรณีพื้นที่ที่ขออยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ย่ืนค าขอพร้อมเอกสาร ณ 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัดนั้นๆ))  

1 วันท าการ ส านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบเร่ืองราวค าขอฯและเอกสารประกอบการอนญุาต เสนอผู้วา่ราชการจงัหวัด 

(หมายเหต:ุ ((ทั้งนีผู้้ประกอบการ/ผู้ขอฯ ต้องย่ืนท าการนัดหมายภายใน 7 วัน

ท าการ)))  

14 วันท าการ ส านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัด และ

เจ้าหน้าที่ส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ร่วมตรวจสอบสภาพป่า โดยยึด

หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

(หมายเหต:ุ (โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ (ทั้งนีผู้้ประกอบการ/ผู้ขอฯต้องย่ืนท าการ

นัดหมายภายใน 7 วันท าการ)))  

15 วันท าการ - 

 

4) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า ตามแบบ ป.ส.22 (โดยอนุโลม)  

ให้ผู้วา่ราชการจังหวัด และผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 

30 วันท าการ - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ (โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที)่)  

5) การพิจารณา 

ผู้วา่ราชการจังหวัด และผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 

ตรวจสอบพิจารณารายงาน ป.ส. 22 และท าความเห็นในการอนุญาต และ

ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารหลักฐานเสนอไปยังกรมป่าไม้ 

(หมายเหต:ุ (โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที)่)  

15 วันท าการ - 

 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามระเบียบฯและหลักเกณฑ์ตลอดจน

มติคณะรัฐมนตรแีละนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

(หมายเหต:ุ (หากไมค่รบถ้วนถกูต้องจะด าเนินการส่งแจ้งให้ส่งเอกสาร

หลักฐานภายใน 7 วันท าการหลังจากได้รับหนังสือแจ้ง หากไม่ด าเนินการ 

กรมป่าไม้จะด าเนินการส่งเรื่องราวค าขอคืนจังหวัดท้องที่))  

7 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

7) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ประมวลเรื่อง เสนออธิบดกีรมป่าไม้ 

(หมายเหต:ุ (ต้องผา่นการพิจารณาของ 

คณะกรรมการวิชาการพิจารณาการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ก่อน 

(คณะกรรมการพิจารณาภายใน 30 วันท าการ)))  

45 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

8) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

อธิบดีกรมป่าไม้พจิารณาและแจ้งใหค้วามเหน็ไม่ขัดข้อง และออกใบแผ้วถาง

ป่า ให้ผู้ขอฯ 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วันท าการ กรมป่าไม ้

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนังสือรับรองนิตบิุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) แบบค าขออนุญาตซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องแบบป.ส. 17 ป.ส.  20 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 หรือ ป.ส. 21 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

และสิ่งแวดล้อม 

5) 

 

หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

6) 

 

รายละเอียดโครงการและแผนและผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขออนุญาต 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

7) 

 

แผนที่สังเขปและแผนที่ระวางมาตราส่วน 1: 50,000 แสดงบริเวณที่อนุญาต 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

8) 

 

หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

9) 

 

บันทกึยินยอมในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับราษฎร 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

10) 

 

หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรอืเงินมัดจ า 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

11) 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ได้ให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าท้องท่ี 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

12) 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีการขอฯ ซึ่งต้องด าเนินการตาม พรบ.ส่งเสรมิและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

13) 

 

หนังสือรับรองจากพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องท่ี(กรณขีอฯเก่ียวกับ

กิจการอันเก่ียวเนือ่งจากการท าเหมืองแร่) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมทรัพยากรธรณี 

14) 

 

หลักฐานที่แสดงว่าผู้ได้รับอนุญาตเดิมไม่ขัดขอ้งท่ีจะให้ผู้ขอฯใช้พื้นทีไ่ด้ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1221 (ค่าแบบฟอร์มค าขอฯ) และหลังจาก

ได้รับอนุญาตแล้ว การช าระค่าใช้จ่ายอื่นๆให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1221 

(หมายเหต:ุ 

(file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%

81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%

E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B

8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%201221(%E0%B8%9E.%E0%B8

%A8.2531).pdf))  

 ค่าธรรมเนยีม 1 บาท 

  

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบ ป.ส.17 

(หมายเหต:ุ -)  

2) แบบ ป.ส.21 

(หมายเหต:ุ -)  

3) แบบ ป.ส.24 

(หมายเหต:ุ -)  

4) แบบ ป.ส. 27 

(หมายเหต:ุ -)  

5) แบบ ป.ส. 29 

(หมายเหต:ุ -)  

6) แบบ ป.ส. 20 

(หมายเหต:ุ -)  

 

ช่องทางการร้องเรยีน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องที่ 
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5.45 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อ

ท าเหมอืงแร่ (ส่วนภูมภิาค) 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญัติปา่สงวนแหง่ชาติพ.ศ. 2507 และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ไปเป็นกรมป่าไมก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอ านาจหน้าทีแ่ละกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพันธุ์พชืกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2546 โดยอนุโลมให้อธิบดีกรมป่าไม้

รักษาการตามระเบียบนีแ้ละมีอ านาจตีความวินิจฉัยปญัหาเกี่ยวกับการปฏบิัติตามระเบียบนีค้ าวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นที่สุด 

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แหง่พระราชบัญญัติป่าไม้พทุธศักราช 2484 เพื่อท าเหมืองแร่ (ส่วนภูมิภาค) 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัดท้องที่/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 157 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ ตามแบบ 

ป.ส.20 หรือ ป.ส.21 โดยอนุโลม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/รับเร่ือง

ลงทะเบียนรับค าขอ  (ลงรับค าขอเมือ่เอกสารถูกต้องครบถ้วน) 

(หมายเหต:ุ ((กรณีพื้นที่ที่ขออยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร ณ 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัดนั้นๆ)))  

1 วันท าการ ส านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัดตรวจสอบเรื่องราวค า

ขอฯและเอกสารประกอบการอนุญาตเสนอผู้วา่ราชการจังหวัด 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วันท าการ ส านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัด และ

เจ้าหน้าที่ส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ร่วมตรวจสอบสภาพป่า โดยยึด

หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

(หมายเหต:ุ (โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ (ทั้งนีผู้้ประกอบการ/ผู้ขอฯต้องย่ืนท าการ

นัดหมายภายใน 7 วันท าการ)))  

15 วันท าการ - 

 

4) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า ตามแบบ ป.ส.22 (โดยอนุโลม)  

ให้ผู้วา่ราชการจังหวัด และผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 

30 วันท าการ - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ (โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที)่)  

5) การพิจารณา 

ผู้วา่ราชการจังหวัด และผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ 

ตรวจสอบพิจารณารายงาน ป.ส. 22 และท าความเห็นในการอนุญาต และ

ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารหลักฐานเสนอไปยังกรมป่าไม้ 

(หมายเหต:ุ (โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที)่)  

15 วันท าการ - 

 

6) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามระเบียบฯและหลักเกณฑ์ตลอดจน

มติคณะรัฐมนตรแีละนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

(หมายเหต:ุ (หากไมค่รบถ้วนถกูต้องจะด าเนินการส่งแจ้งให้ส่งเอกสาร

หลักฐานภายใน 7 วันท าการหลังจากได้รับหนังสือแจ้ง หากไม่ด าเนินการ 

กรมป่าไม้จะด าเนินการส่งเรื่องราวค าขอคืนจังหวัดท้องที่))  

7 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

7) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าหน้าที่สง่รายงานลักษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่ เพื่อให้กรมทรัพยากรธรณี

พิจารณาแจง้ผลการตรวจสอบข้อมูลแหล่งแร่ ตามระเบียบของกรมทรัพยากรธรณี 

(หมายเหต:ุ -)  

30 วันท าการ กรมทรัพยากรธรณี 

 

8) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่ประมวลเรื่อง เสนออธิบดกีรมป่าไม้ 

(หมายเหต:ุ (ต้องผา่นการพิจารณาของ 

คณะกรรมการวิชาการพิจารณาการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ก่อน 

(คณะกรรมการพิจารณาภายใน 30 วันท าการ)))  

45 วันท าการ ส านักการอนุญาต 

 

9) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

อธิบดีกรมป่าไม้พจิารณาและแจ้งให้ความเห็นไม่ขัดข้อง และออกใบแผ้วถางป่า ให้ผู้ขอฯ 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วันท าการ กรมป่าไม ้

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนังสือรับรองนิตบิุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

4) 

 

แบบค าขออนุญาตซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง แบบ ป.ส.20 หรือ ป.ส. 21 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

5) 

 

หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

6) 

 

รายละเอียดโครงการ และแผนและผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขออนุญาต 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

7) 

 

แผนที่สังเขปและแผนที่ระวางมาตราส่วน 1: 50,000 แสดงบริเวณที่ขออนุญาต 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

8) 

 

หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

9) 

 

บันทกึยินยอมในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับราษฎร 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

10) 

 

หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรอืเงินมัดจ า 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

11) 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ที่ได้ให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าท้องท่ี 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

12) 

 

รายงานลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 2 ชุด 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ - 

13) 

 

ผลการพิจารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

ส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

14) 

 

รายงานการส ารวจพื้นที่ขอประทานบัตรทับที่ป่าไม้ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

15) 

 

บันทกึการใช้เส้นทาง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

16) 

 

หลักฐานที่แสดงว่าผู้ได้รับอนุญาตเดิมไม่ขัดขอ้งท่ีจะให้ผู้ขอฯใช้พื้นทีไ่ด้ หรือ

หลักฐานการอนุญาตให้เช่าช่วงหรือการรับโอนประทานบัตรเหมืองแร่ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1221 (ค่าแบบฟอร์มค าขอฯ) และหลังจาก

ได้รับอนุญาตแล้ว การช าระค่าใช้จ่ายอื่นๆให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1221 

(หมายเหต:ุ 

(file:///C:/Users/Administrator/Downloads/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%

81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%

E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B

8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%201221(%E0%B8%9E.%E0%B8

%A8.2531).pdf))  

 ค่าธรรมเนยีม 1 บาท 

  

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ป.ส.20 

(หมายเหต:ุ -)  

2) ป.ส.21 

(หมายเหต:ุ -)  
 

ช่องทางการร้องเรยีน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องที ่
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5.46 การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า (กรณีที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาต)ิ 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หลักเกณฑ ์

 กรณีที่ดินที่ขอขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าเป็นที่ดินที่ได้รับอนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแหง่ชาติ ไดแ้ก่ สทก.1 ข และ ปส.31 ผู้ประสงค์จะ

ขอขึ้นทะเบียนที่ดนิเป็นสวนปา่ สามารถย่ืนค าขอขึ้นทะเบียนได้ตามระเบียบกรมป่าไม้วา่ด้วยการขึน้ทะเบียนที่ดนิเป็นสวนป่าและการโอนทะเบียนสวน

ป่า ซึ่งออกตามความในมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 16 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ประกอบระเบียบกรมป่าไม้วา่ด้วย

การก าหนดหลักเกณฑ์ วธิกีาร เงื่อนไขการตรวจสอบ รายงานและด าเนินการส าหรับที่ดินที่มหีนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแหง่ชาติ 

ให้บุคคลเข้าท าการปลูกป่าในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ หรือเข้าท าการปลูกสรา้งสวนป่า หรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม ที่ขอขึน้ทะเบียนที่ดิน

เป็นสวนป่า พ.ศ. 2535 

 

วิธีการ 

1. ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียนตามแบบสป.1 พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบสป.1 ดังต่อไปนี ้

   (1) ส าหรับท้องทีก่รุงเทพมหานครให้ย่ืนต่อผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิการปลูกป่ากรมป่าไม้เพื่อเสนอต่อนายทะเบียน 

   (2) ส าหรับท้องที่จังหวัดอื่นให้ย่ืนตอ่นายอ าเภอท้องที่ที่สวนป่าตั้งอยู่เพื่อเสนอต่อนายทะเบียน 

2. พนักงานเจา้หน้าทีเ่สนอนายทะเบยีนเพื่อสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปท าการตรวจสอบสถานที่ตัง้และสภาพที่ดินที่ขอขึน้ทะเบียนเป็นสวนป่าพร้อม

นัดหมายผู้ย่ืนค าขอเพื่อก าหนดวันเวลาที่จะออกไปตรวจสอบแล้วให้พนักงานเจ้าหนา้ที่รายงานผลการตรวจสอบให้นายทะเบียนพิจารณาสั่งรับ

หรือไม่รับขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 

3. นายทะเบียนพิจารณาและแจง้การสั่งรับหรือไม่รับขึน้ทะเบียนที่ดินเปน็สวนป่าให้ผู้ย่ืนค าขอทราบ 

 

เงื่อนไข 

1. การแจ้งรับหรือไม่รับขึน้ทะเบียนทีด่ินเป็นสวนป่าใหท้ าเป็นหนังสือและจดัส่งให้ผู้ย่ืนค าขอทราบทางไปรษณย์ีลงทะเบียนตอบรับหรือให้ผู้ย่ืนค าขอ

ลงนามรับทราบต่อท้ายส าเนาคู่ฉบับหนังสือนั้นและให้พนกังานเจ้าหน้าที่จดแจ้งค าสั่งรับหรือไม่รับขึน้ทะเบียนทีด่ินเป็นสวนป่าไว้ในทะเบียน 

2. ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าให้ผู้ย่ืนค าขอมีสทิธิอุทธรณ์ตอ่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมภายในสามสิบวนันับแต่วนัที่ทราบค าสัง่ดังกล่าวค าวินิจฉัยของรัฐมนตรใีห้เป็นที่สุด 

3. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคูม่ือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไวใ้นคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

  

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านกัส่งเสรมิการปลูกป่า 

กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทรศัพท์ 02-5799595 ต่อ 5502 

โทรสาร 02-579-5588/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 สถานที่ให้บริการ 

(หมายเหต:ุ -)  

ที่ว่าการอ าเภอท้องที/่ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 49 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอขึน้ทะเบียนที่ดนิเปน็สวนป่าย่ืนค าขอขึน้ทะเบียนที่ดนิเปน็

สวนป่า (สป.1) พร้อมเอกสารประกอบค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(หมายเหต:ุ -)  

30 นาที ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ย่ืนค าขอเพื่อก าหนดวันเวลาที่จะออกไปตรวจสอบและ

ท าการตรวจสอบสถานที่ตัง้และสภาพที่ดินที่ขอขึน้ทะเบียนเป็นสวนป่า 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วัน ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 

 

3) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบให้นายทะเบียนพิจารณาสั่งรับ

หรือไม่รับขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 

(หมายเหต:ุ -)  

30 วัน ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนพิจารณาและแจ้งการสั่งรับหรือไม่รับขึน้ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 

(หมายเหต:ุ -)  

15 วัน ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ค าขอขึ้นทะเบยีนที่ดินเปน็สวนป่า (สป.1) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

ส านักส่งเสรมิการปลกูป่า 

4) 

 

หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองหรือหลักฐานการมสีิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมที่ดิน 

5) 

 

หลักฐานการเช่าหรือเช่าซือ้ที่ดินและหนังสือยินยอมของผู้มกีรรมสิทธิ์หรือสิทธิ

ครอบครองในที่ดินนัน้ ที่แสดงว่าอนุญาตให้ท าสวนป่าได้ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

กรมที่ดิน 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

6) 

 

หนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

7) 

 

แผนที่สังเขปแสดงท่ีต้ัง เขตติดต่อและแนวเขตท่ีดินที่ขอขึน้ทะเบียน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

8) 

 

หนังสือมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนยีม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค าขอขึ้นทะเบียนที่ดินเปน็สวนป่า (สป.1) 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

ล าดับ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 

1) ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านกัส่งเสรมิการปลูกป่า กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-561-4292-3 ต่อ 5502 โทรสาร 02-579-5588  
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6. ช่องทางรับข้อมูลเรื่องร้องเรียน 
 

ล าดับ ช่องทางรับข้อมูลเรือ่งร้องเรยีน 

1) ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5053 หรือ 5657 โทรสาร 0 2579 2884  สายด่วนกรมป่าไม้ 1310 กด 3 

2) เว็บไซต์กรมป่าไม้ www.Forest.go.th/รับเร่ืองร้องเรียน 

3) เว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th/รับเรื่องร้องเรียน (e-petition) 

4) แอพพลิเคชั่นบนมือถือ  Forest4Thai  หัวข้อแจง้เรื่องร้องเรียน 

5) ศูนย์ด ารงธรรมแต่ละจังหวัด  

6) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

7) ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนการทุจรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวรป์ารค์ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุร ี11120 

- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

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

 

ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนส าหรับนักลงทนุต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

7. เอกสารอ้างอิง 

ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. มิถุนายน ๒๕๔๘. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหนา้ที่รัฐ. www.oic.go.th. 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2557. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540. www.mnre.go.th. 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ. กันยายน 2554. คู่มือมาตรฐานการให้บริการข้อมูล

ข่าวสารตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540. www.forest.go.th. 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ. ตุลาคม 2557. คู่มือมาตรฐานการให้บริการข้อมูล

ข่าวสารตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540. www.forest.go.th. 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ. ตุลาคม 2559. คู่มือมาตรฐานการให้บริการข้อมูล

ข่าวสารตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540. www.forest.go.th. 

ส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน). เว็บไซต์ศูนย์รวมขอ้มูลเพื่อติดต่อราชการ. www.info.go.th. 
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8. คณะผู้จัดท า 

1) ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

เบอรโทรศัพท์  ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒–๓ ต่อ ๕053 

เบอรโทรสาร   ๐ ๒๕๗๙ ๒๘๘๔ 

2) นายธนวรรธน ์ พงษเ์กิด  ต าแหนง่ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

หัวหน้าฝ่ายบริการขอ้มูลข่าวสาร ศูนยบ์ริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

เบอรโทรศัพท์  ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒–๓ ต่อ ๕๖๕๗ 

เบอรโทรสาร   ๐ ๒๕๗๙ ๒๘๘๔ 

3) ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

เบอรโทรศัพท์  ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒–๓ ต่อ ๕202 หรือ 5203 

เบอรโทรสาร   ๐ ๒๕๗๙ 6533 

4) ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

เบอรโทรศัพท์  ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒–๓ ต่อ ๕206 

เบอรโทรสาร   ๐ ๒๕๗๙ 2391 

5) ส่วนอนุญาตใชป้ระโยชนพ์ื้นท่ีป่าไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

เบอรโทรศัพท์  ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒–๓ ต่อ ๕207 หรอื 5208 

เบอรโทรสาร   ๐ ๒๕๗๙ 9567 

6) ส่วนอนุญาตไมแ้ละของป่า ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

เบอรโทรศัพท์  ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒–๓ ต่อ ๕206 

เบอรโทรสาร   ๐ ๒๕๗๙ 2391 

7) ส่วนรับรองการป่าไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

เบอรโทรศัพท์  ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒–๓ ต่อ ๕248 หรอื 5249 

เบอรโทรสาร   ๐ ๒๕๗๙ 2391 

8) ส่วนปลูกปา่ภาคเอกชน ส านักส่งเสริมการปลูกปา่ กรมป่าไม้ 

เบอรโทรศัพท์  ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒–๓ ต่อ 5502 

เบอรโทรสาร   ๐ ๒๕๗๙ 7725 

9) ส่วนด่านป่าไม้ ส านักปอ้งกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 

เบอรโทรศัพท์  ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒–๓ ต่อ 5678 หรอื 5679 

เบอรโทรสาร   ๐ ๒๕๗๙ 4853 
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พระราชบญัญตั ิ

ขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ.2540 

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

ภมิูพลอดลุยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที่  ๒ กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๐ 

เป็นปีที่  ๕๒ ในรชักาลปจัจุบนั 

 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศวา่ 

 โดยที่ เป็นการสมควรใหม้กีฎหมายวา่ดว้ยขอ้มลูขา่วสารของราชการ 

 จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ  ใหต้ราพระราชบญัญตัขินึไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของรฐัสภา

ดงัต่อไปน ี

 มาตรา  ๑    พระราชบญัญตันิเีรยีกวา่  “พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐” 

 มาตรา  ๒    พระราชบญัญตันิใีหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้กาํหนดเกา้สบิวนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป 

 มาตรา  ๓    บรรดากฎหมาย กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัอื่น  ในส่วนที่บญัญตัไิวแ้ลว้ใน

พระราชบญัญตันิ ี หรอืซึ่ งขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตันิใีหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิแีทน 

 มาตรา  ๔   ในพระราชบญัญตันิ ี

 “ขอ้มลูขา่วสาร” หมายความวา่  สิ่งที่สื่อความหมายใหรู้เ้รื่ องราวขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มลู  หรอืสิ่ งใดๆ  ไมว่า่

การสื่อความหมายนนัจะทาํไดโ้ดยสภาพของสิ่งนนัเองหรอืโดยผา่นวธิกีารใดๆ  และไมว่า่จะไดจ้ดัทาํไวใ้นรูป

ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสอื แผนผงั แผนที่ ภาพวาด ภาพถา่ย ฟิลม์ การบนัทกึภาพหรอืเสยีง การ

บนัทกึโดยเครื่ องคอมพวิเตอร ์หรอืวธิอีื่นใดที่ทาํใหส้ิ่ งที่บนัทกึไวป้รากฏได ้

 “ขอ้มลูขา่วสารของราชการ” หมายความวา่ ขอ้มลูขา่วสารที่อยู่ในความครอบครองหรอืควบคมุดูแลของ

หน่วยงานของรฐั    ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัการดาํเนนิงานของรฐัหรอืขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัเอกชน 



 “หน่วยงานของรฐั” หมายความวา่  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภมูภิาค ราชการส่วนทอ้งถิ่น  

รฐัวสิาหกจิ  ส่วนราชการสงักดัรฐัสภา  ศาลเฉพาะในส่วนที่ ไมเ่กี่ ยวกบัการพจิารณาพพิากษาคด ีองคก์ร

ควบคมุการประกอบวชิาชพี หน่วยงานอสิระของรฐัและหน่วยงานอื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

 “เจา้หนา้ที่ของรฐั” หมายความวา่  ผูซ้ึ่ งปฏบิตังิานใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั 

 “ขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคล” หมายความวา่ ขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัสิ่ งเฉพาะตวัของบคุคล เช่น  

การศึกษา  ฐานะการเงนิ  ประวตัสุิขภาพ  ประวตัอิาชญากรรม  หรอืประวตักิารทาํงาน  บรรดาที่มชีื่ อของผู ้

นนัหรอืมเีลขหมาย รหสั หรอืสิ่ งบอกลกัษณะอื่นที่ทาํใหรู้ต้วัผูน้นัได ้ เช่น  ลายพมิพน์วิมอื  แผ่นบนัทกึ

ลกัษณะเสยีงของคนหรอืรูปถา่ย และใหห้มายความรวมถงึขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัสิ่ งเฉพาะตวัของผูท้ี่ถงึแก่

กรรมแลว้ดว้ย 

 “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ 

 “คนต่างดา้ว” หมายความวา่  บคุคลธรรมดาที่ ไมม่สีญัชาตไิทยและไมม่ถีิ่นที่อยู่ 

ในประเทศไทย  และนติบิคุคลดงัต่อไปน ี

 (๑) บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนที่มทีนุเกนิกึ่ งหนึ่ งเป็นของคนต่างดา้ว  ใบหุน้ชนดิออกใหแ้ก่ผูถ้อื ใหถ้อืวา่ใบ

หุน้นนัคนต่างดา้วเป็นผูถ้อื 

 (๒) สมาคมที่มสีมาชกิเกนิกึ่ งหนึ่ งเป็นคนต่างดา้ว 

 (๓) สมาคมหรอืมลูนธิทิี่มวีตัถปุระสงคเ์พื่อประโยชนข์องคนต่างดา้ว 

 (๔) นติบิคุคลตาม  (๑) (๒) (๓)  หรอืนติบิคุคลอื่นใดที่มผูีจ้ดัการหรอืกรรมการเกนิกึ่ งหนึ่ งเป็นคนต่าง

ดา้ว 

  นติบิคุคลตามวรรคหนึ่ ง  ถา้เขา้ไปเป็นผูจ้ดัการหรอืกรรมการ สมาชกิ หรอืมทีนุในนติบิคุคลอื่น  ให ้

ถอืวา่ผูจ้ดัการหรอืกรรมการ  หรอืสมาชกิ  หรอืเจา้ของทนุดงักลา่วเป็นคนต่างดา้ว 

 มาตรา ๕ ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิ ีและมอีาํนาจออกกฎกระทรวง  เพื่อปฏบิตัิ

ตามพระราชบญัญตันิ ี

 กฎกระทรวงนนั  เมื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 มาตรา  ๖  ใหจ้ดัตงัสาํนกังานคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการขนึในสงักดัสาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรฐัมนตร ี มหีนา้ที่ปฏบิตังิานเกี่ยวกบังานวชิาการและธุรการใหแ้ก่คณะกรรมการและคณะกรรมการ

วนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร  ประสานงานกบัหน่วยงานของรฐั  และใหค้าํปรกึษาแก่เอกชนเกี่ยวกบัการ

ปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิ ี

 

 



หมวด  ๑ 

การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

_______________ 

 

 มาตรา  ๗  หน่วยงานของรฐัตอ้งส่งขอ้มลูขา่วสารของราชการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนลีงพมิพใ์นราชกจิจา

นุเบกษา 

 (๑) โครงสรา้งและการจดัองคก์รในการดาํเนนิงาน 

 (๒) สรุปอาํนาจหนา้ที่ที่สาํคญัและวธิกีารดาํเนนิงาน 

 (๓) สถานที่ตดิต่อเพื่อขอรบัขอ้มลูขา่วสาร หรอืคาํแนะนาํในการตดิต่อกบัหน่วยงานของรฐั 

 (๔) กฎ  มตคิณะรฐัมนตร ี ขอ้บงัคบั  คาํส ัง่  หนงัสอืเวยีน  ระเบยีบ  แบบแผน นโยบาย หรอืการ

ตคีวาม  ทงัน ีเฉพาะที่จดัใหม้ขีนึโดยมสีภาพอย่างกฎ เพื่อใหม้ผีลเป็นการท ัว่ไปต่อเอกชนที่ เกี่ ยวขอ้ง 

 (๕) ขอ้มลูขา่วสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาํหนด 

 ขอ้มลูขา่วสารใดที่ ไดม้กีารจดัพมิพเ์พื่อใหแ้พร่หลายตามจาํนวนพอสมควรแลว้ ถา้มกีารลงพมิพใ์นราช

กจิจานุเบกษาโดยอา้งองิถงึสิ่ งพมิพน์นัก็ใหถ้อืวา่เป็นการปฏบิตัติามบทบญัญตัวิรรคหนึ่ งแลว้ 

 ใหห้น่วยงานของรฐัรวบรวมและจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ งไวเ้ผยแพร่เพื่อขายหรอืจาํหน่าย

จ่ายแจก ณ ที่ทาํการของหน่วยงานของรฐัแห่งนนัตามที่ เหน็สมควร 

 มาตรา  ๘  ขอ้มลูขา่วสารที่ตอ้งลงพมิพต์ามมาตรา  ๗ (๔)  ถา้ยงัไมไ่ดล้งพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา  

จะนาํมาใชบ้งัคบัในทางที่ ไมเ่ป็นคณุแก่ผูใ้ดไมไ่ด ้ เวน้แต่ผูน้นัจะไดรู้ถ้งึขอ้มลูขา่วสารนนัตามความเป็นจรงิมา

ก่อนแลว้เป็นเวลาพอสมควร    

 มาตรา  ๙  ภายใตบ้งัคบัมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  หน่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสาร

ของราชการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนไีวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้  ทงัน ีตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่

คณะกรรมการกาํหนด 

 (๑) ผลการพจิารณาหรอืคาํวนิจิฉยัที่มผีลโดยตรงต่อเอกชน รวมทงัความเหน็แยง้และคาํส ัง่ที่ เกี่ ยวขอ้ง

ในการพจิารณาวนิจิฉยัดงักลา่ว 

 (๒) นโยบายหรอืการตคีวามที่ ไมเ่ขา้ขา่ยตอ้งลงพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา ตามมาตรา  ๗ (๔) 

 (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของปีที่กาํลงัดาํเนนิการ 

 (๔) คู่มอืหรอืคาํส ัง่เกี่ ยวกบัวธิปีฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่ของรฐั ซึ่งมผีลกระทบถงึสทิธหินา้ที่ของเอกชน 

 (๕) สิ่งพมิพท์ี่ ไดม้กีารอา้งองิถงึตามมาตรา  ๗ วรรคสอง 



 (๖) สญัญาสมัปทาน สญัญาที่มลีกัษณะเป็นการผูกขาดตดัตอนหรอืสญัญาร่วมทนุกบัเอกชนในการ

จดัทาํบรกิารสาธารณะ 

 (๗) มตคิณะรฐัมนตร ี หรอืมตคิณะกรรมการที่แต่งตงัโดยกฎหมาย หรอืโดยมตคิณะรฐัมนตร ี ทงัน ี

ใหร้ะบรุายชื่อรายงานทางวชิาการ รายงานขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอ้มลูขา่วสารที่นาํมาใชใ้นการพจิารณาไวด้ว้ย 

 (๘) ขอ้มลูขา่วสารอื่นตามที่คณะกรรมการกาํหนด 

 ขอ้มลูขา่วสารที่จดัใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูไดต้ามวรรคหนึ่ ง  ถา้มสี่วนที่ตอ้งหา้มมใิหเ้ปิดเผยตามมาตรา  

๑๔ หรอืมาตรา  ๑๕ อยู่ดว้ย  ใหล้บหรอืตดัทอนหรอืทาํโดยประการอื่นใดที่ ไมเ่ป็นการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

นนั 

 บคุคลไมว่า่จะมสี่วนไดเ้สยีเกี่ ยวขอ้งหรอืไมก่็ตาม ย่อมมสีทิธเิขา้ตรวจดู ขอสาํเนาหรอืขอสาํเนาที่มคีาํ

รบัรองถกูตอ้งของขอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ งได ้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรฐัโดยความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการ จะวางหลกัเกณฑเ์รยีกค่าธรรมเนยีมในการนนัก็ได ้ในการนใีหค้าํนงึถงึการช่วยเหลอืผูม้ี

รายไดน้อ้ยประกอบดว้ย  ทงัน ีเวน้แต่จะมกีฎหมายเฉพาะบญัญตัไิวเ้ป็นอย่างอื่น 

  คนต่างดา้วจะมสีทิธติามมาตรานเีพยีงใดใหเ้ป็นไปตามที่กาํหนดโดยกฎกระทรวง 

  มาตรา  ๑๐  บทบญัญตัมิาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  ไมก่ระทบถงึขอ้มลูขา่วสารของราชการที่มี

กฎหมายเฉพาะกาํหนดใหม้กีารเผยแพร่หรอืเปิดเผย ดว้ยวธิกีารอย่างอื่น 

   มาตรา  ๑๑  นอกจากขอ้มลูขา่วสารของราชการที่ลงพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษาแลว้ หรอืที่จดัไวใ้ห ้

ประชาชนเขา้ตรวจดูไดแ้ลว้ หรอืที่มกีารจดัใหป้ระชาชนไดค้น้ควา้ตามมาตรา ๒๖ แลว้ ถา้บคุคลใดขอขอ้มลู

ขา่วสารอื่นใดของราชการและคาํขอของผูน้นัระบขุอ้มลูขา่วสารที่ตอ้งการในลกัษณะที่อาจเขา้ใจไดต้ามควร ให ้

หน่วยงานของรฐัผูร้บัผดิชอบจดัหาขอ้มลูขา่วสารนนัใหแ้ก่ผูข้อภายในเวลาอนัสมควร  เวน้แต่ผูน้นัขอจาํนวน

มากหรอืบอ่ยครงัโดยไมม่เีหตผุลอนัสมควร  

 ขอ้มลูขา่วสารของราชการใดมสีภาพที่อาจบบุสลายงา่ย  หน่วยงานของรฐัจะขอขยายเวลาในการจดัหา

ใหห้รอืจะจดัทาํสาํเนาใหใ้นสภาพอย่างหนึ่ งอย่างใด เพื่อมใิหเ้กดิความเสยีหายแก่ขอ้มลูขา่วสารนนัก็ได ้

 ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่หน่วยงานของรฐัจดัหาใหต้ามวรรคหนึ่ งตอ้งเป็นขอ้มลูขา่วสารที่มอียู่แลว้ใน

สภาพที่พรอ้มจะใหไ้ด ้มใิช่เป็นการตอ้งไปจดัทาํ วเิคราะห ์จาํแนก  รวบรวม  หรอืจดัใหม้ขีนีใหม ่เวน้แต่เป็น

การแปรสภาพเป็นเอกสารจากขอ้มลูขา่วสารที่บนัทกึไวใ้นระบบการบนัทกึภาพหรอืเสยีง  ระบบคอมพวิเตอร ์ 

หรอืระบบอื่นใด  ทงัน ีตามที่คณะกรรมการกาํหนด  แต่ถา้หน่วยงานของรฐัเหน็วา่กรณีที่ขอนนัมใิช่การ

แสวงหาผลประโยชนท์างการคา้  และเป็นเรื่ องที่จาํเป็นเพื่อปกป้องสทิธเิสรภีาพสาํหรบัผูน้นัหรอืเป็นเรื่ องที่จะ

เป็นประโยชนแ์ก่สาธารณะ  หน่วยงานของรฐัจะจดัหาขอ้มลูขา่วสารนนัใหก้็ได ้



 บทบญัญตัวิรรคสามไมเ่ป็นการหา้มหน่วยงานของรฐัที่จะจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารของราชการใดขนึใหม่

ใหแ้ก่ผูร้อ้งขอ หากเป็นการสอดคลอ้งดว้ยอาํนาจหนา้ที่ตามปกตขิองหน่วยงานของรฐันนัอยู่แลว้ 

 ใหน้าํความในมาตรา  ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่  มาใชบ้งัคบัแก่การจดัหาขอ้มลูขา่วสารให ้

ตามมาตราน ีโดยอนุโลม 

 มาตรา  ๑๒  ในกรณีที่มผูีย้ื่นคาํขอขอ้มลูขา่วสารของราชการตามมาตรา  ๑๑  แมว้า่ขอ้มลูขา่วสารที่

ขอจะอยู่ในความควบคมุดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรอืส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนนัหรอืจะอยู่ในความ

ควบคมุดูแลของหน่วยงานของรฐัแห่งอื่นกต็าม ใหห้น่วยงานของรฐัที่รบัคาํขอใหค้าํแนะนาํ เพื่อไปยื่นคาํขอต่อ

หน่วยงานของรฐัที่ควบคมุดูแลขอ้มลูขา่วสารนนัโดยไมช่กัชา้ 

 ถา้หน่วยงานของรฐัผูร้บัคาํขอเหน็วา่ขอ้มลูขา่วสารที่มคีาํขอเป็นขอ้มลูขา่วสารที่จดัทาํโดยหน่วยงานของ

รฐัแห่งอื่น และไดร้ะบหุา้มการเปิดเผยไวต้ามระเบยีบที่กาํหนดตามมาตรา  ๑๖  ใหส้่งคาํขอนนัใหห้น่วยงาน

ของรฐัผูจ้ดัทาํขอ้มลูขา่วสารนนัพจิารณาเพื่อมคีาํส ัง่ต่อไป 



  มาตรา  ๑๓  ผูใ้ดเหน็วา่หน่วยงานของรฐัไมจ่ดัพมิพข์อ้มลูขา่วสารตามมาตรา ๗ หรอืไมจ่ดัขอ้มลู

ขา่วสารไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา ๙ หรอืไมจ่ดัหาขอ้มลูขา่วสารใหแ้ก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรอืฝ่าฝืน 

หรอืไมป่ฏบิตัติามพระราชบญัญตันิ ีหรอืปฏบิตัหินา้ที่ลา่ชา้หรอืเหน็วา่ตนไมไ่ดร้บัความสะดวกโดยไมม่เีหตอุนั

สมควร ผูน้นัมสีทิธริอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นเรื่ องเกี่ ยวกบัการมคีาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

ตามมาตรา  ๑๕  หรอืคาํส ัง่ไมร่บัฟงัคาํคดัคา้นตามมาตรา  ๑๗  หรอืคาํส ัง่ไมแ่กไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบ

ขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลตามมาตรา ๒๕ 

 ในกรณีที่มกีารรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง  คณะกรรมการตอ้งพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จ

ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่ ไดร้บัคาํรอ้งเรยีน  ในกรณีที่มเีหตจุาํเป็นใหข้ยายเวลาออกไปได ้ แต่ตอ้งแสดง

เหตผุลและรวมเวลาทงัหมดแลว้ตอ้งไมเ่กนิหกสบิวนั 

 

หมวด  ๒ 

ขอ้มูลข่าวสารที่ ไม่ตอ้งเปิดเผย 

_______________ 

 

 มาตรา  ๑๔  ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสถาบนัพระมหากษตัรยิจ์ะ

เปิดเผยมไิด ้

 มาตรา  ๑๕  ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่มลีกัษณะอย่างหนึ่ งอย่างใดดงัต่อไปน ีหน่วยงานของรฐัหรอื

เจา้หนา้ที่ของรฐัอาจมคีาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยก็ได ้โดยคาํนงึถงึการปฏบิตัหินา้ที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรฐั  

ประโยชนส์าธารณะ  และประโยชนข์องเอกชนที่ เกี่ ยวขอ้งประกอบกนั 

 (๑) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อความม ัน่คงของประเทศ  ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ   

และความม ัน่คงในทางเศรษฐกจิหรอืการคลงัของประเทศ 

 (๒) การเปิดเผยจะทาํใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายเสื่อมประสทิธภิาพ  หรอืไมอ่าจสาํเร็จตามวตัถปุระสงค์

ได ้ ไมว่า่จะเกี่ ยวกบัการฟ้องคด ี การป้องกนั  การปราบปราม  การทดสอบ  การตรวจสอบ  หรอืการรู ้

แหลง่ที่มาของขอ้มลูขา่วสารหรอืไมก่็ตาม 

 (๓) ความเหน็หรอืคาํแนะนาํภายในหน่วยงานของรฐัในการดาํเนนิการเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใด  แต่ทงันไีม่

รวมถงึรายงานทางวชิาการ  รายงานขอ้เทจ็จรงิ  หรอืขอ้มลูขา่วสารที่นาํมาใชใ้นการทาํความเหน็หรอืคาํแนะนาํ

ภายในดงักลา่ว 

 (๔) การเปิดเผยจะก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อชวีติหรอืความปลอดภยัของบคุคลหนึ่ งบคุคลใด 



 (๕) รายงานการแพทยห์รอืขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกลาํสทิธสิ่วนบคุคลโดย

ไมส่มควร 

 (๖) ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่มกีฎหมายคุม้ครองมใิหเ้ปิดเผย  หรอืขอ้มลูขา่วสารที่มผูีใ้หม้าโดยไม่

ประสงคใ์หท้างราชการนาํไปเปิดเผยต่อผูอ้ื่น 

 (๗) กรณีอื่นตามที่กาํหนดใหพ้ระราชกฤษฎกีา 

 คาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการจะกาํหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบไุวด้ว้ยวา่ที่

เปิดเผยไมไ่ดเ้พราะเป็ขอ้มลูขา่วสารประเภทใดและเพราะเหตใุด และใหถ้อืวา่การมคีาํส ัง่เปิดเผยขอ้มลู

ขา่วสารของราชการเป็นดลุพนิจิโดยเฉพาะของเจา้หนา้ที่ของรฐัตามลาํดบัสายการบงัคบับญัชา  แต่ผูข้ออาจ

อทุธรณต่์อคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารไดต้ามที่กาํหนดในพระราชบญัญตันิ ี

 มาตรา  ๑๖ เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในทางปฏบิตัวิา่ขอ้มลูขา่วสารของราชการจะเปิดเผยต่อบคุคลใดได ้

หรอืไมภ่ายใตเ้งื่อนไขเช่นใด และสมควรมวีธิรีกัษามใิหร้ ัว่ไหลใหห้น่วยงานของรฐักาํหนดวธิกีารคุม้ครอง

ขอ้มลูขา่วสารนนั  ทงัน ีตามระเบยีบที่คณะรฐัมนตรกีาํหนดวา่ดว้ยการรกัษาความลบัของทางราชการ 

 มาตรา  ๑๗  ในกรณีที่ เจา้หนา้ที่ของรฐัเหน็วา่  การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการใดอาจกระทบถงึ

ประโยชนไ์ดเ้สยีของผูใ้ด ใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัแจง้ใหผู้น้นัเสนอ 

คาํคดัคา้นภายในเวลาที่กาํหนด แต่ตอ้งใหเ้วลาอนัสมควรที่ ผูน้นัอาจเสนอคาํคดัคา้นได ้ซึ่งตอ้งไมน่อ้ยกวา่สบิ

หา้วนันบัแต่วนัที่ ไดร้บัแจง้ 

 ผูท้ี่ ไดร้บัแจง้ตามวรรคหนึ่ ง  หรอืผูท้ี่ทราบวา่การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการใดอาจกระทบถงึ

ประโยชนไ์ดเ้สยีของตน มสีทิธคิดัคา้นการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารนนัไดโ้ดยทาํเป็นหนงัสอืถงึเจา้หนา้ที่ของรฐั

ผูร้บัผดิชอบ 

 ในกรณีที่มกีารคดัคา้น  เจา้หนา้ที่ของรฐัผูร้บัผดิชอบตอ้งพจิารณาคาํคดัคา้นและแจง้ผลการพจิารณา

ใหผู้ค้ดัคา้นทราบโดยไมช่กัชา้  ในกรณีที่มคีาํส ัง่ไมร่บัฟงัคาํคดัคา้น เจา้หนา้ที่ของรฐัจะเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร

นนัมไิดจ้นกวา่จะลว่งพน้กาํหนดเวลาอทุธรณต์ามมาตรา ๑๘  หรอืจนกวา่คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผย

ขอ้มลูขา่วสารไดม้คีาํวนิจิฉยัใหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสารนนัได ้ แลว้แต่กรณี 



 มาตรา  ๑๘  ในกรณีที่ เจา้หนา้ที่ของรฐัมคีาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสารใดตามมาตรา  ๑๔ หรอื

มาตรา  ๑๕  หรอืมคีาํส ัง่ไมร่บัฟงัคาํคดัคา้นของผูม้ปีระโยชนไ์ดเ้สยีตามมาตรา ๑๗  ผูน้นัอาจอทุธรณต่์อ

คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที่ ไดร้บัแจง้คาํส ัง่นนัโดยยื่นคาํ

อทุธรณต่์อคณะกรรมการ 

 มาตรา  ๑๙  การพจิารณาเกี่ยวกบัขอ้มลูขา่วสารที่มคีาํส ัง่มใิหเ้ปิดเผยนนัไมว่า่จะเป็นการพจิารณาของ

คณะกรรมการ  คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารหรอืศาลก็ได ้ จะตอ้งดาํเนนิกระบวนการ

พจิารณาโดยมใิหข้อ้มลูขา่วสารนนัเปิดเผยแก่บคุคลอื่นใดที่ ไมจ่าํเป็นแก่การพจิารณาและในกรณีที่จาํเป็นจะ

พจิารณาลบัหลงัคู่กรณีหรอืคู่ความฝ่ายใดก็ได ้

 มาตรา  ๒๐  การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารใด แมจ้ะเขา้ขา่ยตอ้งมคีวามรบัผดิชอบตามกฎหมายใด  ใหถ้อื

วา่เจา้หนา้ที่ของรฐัไมต่อ้งรบัผดิหากเป็นการกระทาํโดยสุจรติในกรณีดงัต่อไปน ี

 (๑) ขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา ๑๕  ถา้เจา้หนา้ที่ของรฐัไดด้าํเนนิการโดยถกูตอ้งตามระเบยีบตามมาตรา 

๑๖ 

 (๒) ขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา ๑๕  ถา้เจา้หนา้ที่ของรฐัในระดบัตามที่กาํหนดในกฎกระทรวงมคีาํส ัง่ให ้

เปิดเผยเป็นการท ัว่ไปหรอืเฉพาะแก่บคุคลใด เพื่อประโยชนอ์นัสาํคญัยิ่ งกวา่ที่ เกี่ ยวกบัประโยชนส์าธารณะ  

หรอืชวีติ  ร่างกาย  สุขภาพ หรอืประโยชนอ์ื่นของบคุคล  และคาํส ัง่นนัไดก้ระทาํโดยสมควรแก่เหต ุ ในการนี

จะมกีารกาํหนดขอ้จาํกดัหรอืเงื่อนไขในการใชข้อ้มลูขา่วสารนนัตามความเหมาะสมก็ได ้

 การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ งไมเ่ป็นเหตใุหห้น่วยงานของรฐัพน้จากความรบัผดิตาม

กฎหมายหากจะพงึมใีนกรณีดงักลา่ว 

 

หมวด  ๓ 

ขอ้มูลข่าวสารสว่นบคุคล 

______________ 

 

 มาตรา  ๒๑  เพื่อประโยชนแ์ห่งหมวดน ี“บคุคล” หมายความวา่ บคุคลธรรมดา 

ที่มสีญัชาตไิทย และบคุคลธรรมดาที่ ไมม่สีญัชาตไิทยแต่มถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 



  มาตรา  ๒๒  สาํนกัขา่วกรองแห่งชาต ิ สาํนกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิและหน่วยงานของรฐัแห่ง

อื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง  อาจออกระเบยีบโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑ ์

วธิกีาร และเงื่อนไขที่มใิหน้าํบทบญัญตัวิรรคหนึ่ ง (๓) ของมาตรา ๒๓  มาใชบ้งัคบักบัขอ้มลูขา่วสารส่วน

บคุคลที่อยู่ในความควบคมุดูแลของหน่วยงานดงักลา่วก็ได ้

 หน่วยงานของรฐัแห่งอื่นที่จะกาํหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ งนนั ตอ้งเป็นหน่วยงานของรฐัซึ่ งการ

เปิดเผยประเภทขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ ง (๓)  จะเป็นอปุสรรครา้ยแรงต่อการ

ดาํเนนิการของหน่วยงานดงักลา่ว 

 มาตรา  ๒๓  หน่วยงานของรฐัตอ้งปฏบิตัเิกี่ ยวกบัการจดัระบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลดงัต่อไปน ี

 (๑) ตอ้งจดัใหม้รีะบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลเพยีงเท่าที่ เกี่ ยวขอ้ง และจาํเป็นเพื่อการดาํเนนิงานของ

หน่วยงานของรฐัใหส้าํเร็จตามวตัถปุระสงคเ์ท่านนั  และยกเลกิการจดัใหม้รีะบบดงักลา่วเมื่อหมดความจาํเป็น 

 (๒) พยายามเก็บขอ้มลูขา่วสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มลู  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในกรณีที่จะกระทบถงึ

ประโยชนไ์ดเ้สยีโดยตรงของบคุคลนนั 

 (๓) จดัใหม้กีารพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา และตรวจสอบแกไ้ขใหถ้กูตอ้งอยู่เสมอเกี่ยวกบัสิ่ งดงัต่อไปน ี

  (ก) ประเภทของบคุคลที่มกีารเก็บขอ้มลูไว ้

  (ข) ประเภทของระบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคล 

  (ค) ลกัษณะการใชข้อ้มลูตามปกต ิ

  (ง) วธิกีารขอตรวจดูขอ้มลูขา่วสารของเจา้ของขอ้มลู 

  (จ) วธิกีารขอใหแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้มลู 

  (ฉ) แหลง่ที่มาของขอ้มลู 

 (๔)  ตรวจสอบแกไ้ขขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลในความรบัผดิชอบใหถ้กูตอ้งอยู่เสมอ 

 (๕) จดัระบบรกัษาความปลอดภยัใหแ้ก่ระบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคล ตามความเหมาะสม  เพื่อ

ป้องกนัมใิหม้กีารนาํไปใชโ้ดยไมเ่หมาะสมหรอืเป็นผลรา้ยต่อเจา้ของขอ้มลู 

 ในกรณีที่ เก็บขอ้มลูขา่วสารโดยตรงจากเจา้ของขอ้มลู  หน่วยงานของรฐัตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบ

ลว่งหนา้หรอืพรอ้มกบัการขอขอ้มลูถงึวตัถปุระสงคท์ี่จะนาํขอ้มลูมาใช ้ ลกัษณะการใชข้อ้มลูตามปกต ิ และ

กรณีที่ขอขอ้มลูนนัเป็นกรณีที่อาจใหข้อ้มลูไดโ้ดยความสมคัรใจหรอืเป็นกรณีมกีฎหมายบงัคบั 

 หน่วยงานของรฐัตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบในกรณีมกีารใหจ้ดัส่งขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลไปยงัที่

ใดซึ่ งจะเป็นผลใหบ้คุคลท ัว่ไปทราบขอ้มลูขา่วสารนนัได ้ เวน้แต่เป็นไปตามลกัษณะการใชข้อ้มลูตามปกต ิ



 มาตรา  ๒๔  หน่วยงานของรฐัจะเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลที่อยู่ในความควบคมุดูแลของตนต่อ

หน่วยงานของรฐัแห่งอื่นหรอืผูอ้ื่น โดยปราศจากความยนิยอมเป็นหนงัสอืของเจา้ของขอ้มลูที่ ใหไ้วล้ว่งหนา้

หรอืในขณะนนัมไิด ้ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยดงัต่อไปน ี

 (๑) ต่อเจา้หนา้ที่ของรฐัในหน่วยงานของตน เพื่อการนาํไปใชต้ามอาํนาจหนา้ที่ของหน่วยงานของรฐัแห่ง

นนั 

 (๒) เป็นการใชข้อ้มลูตามปกตภิายในวตัถปุระสงคข์องการจดัใหม้รีะบบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลนนั 

 (๓) ต่อหน่วยงานของรฐัที่ทาํงานดว้ยการวางแผน หรอืการสถติ ิหรอืสาํมะโนต่างๆ ซึ่งมหีนา้ที่ตอ้ง

รกัษาขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลไวไ้มใ่หเ้ปิดเผยต่อไปยงัผูอ้ื่น 

 (๔) เป็นการใหเ้พื่อประโยชนใ์นการศึกษาวจิยั โดยไมร่ะบชุื่ อหรอืส่วนที่ทาํใหรู้ว้า่เป็นขอ้มลูขา่วสารส่วน

บคุคลที่ เกี่ ยวกบับคุคลใด 

 (๕) ต่อหอจดหมายเหตแุห่งชาต ิกรมศิลปากร หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง  

เพื่อการตรวจดูคณุค่าในการเก็บรกัษา 

 (๖) ต่อเจา้หนา้ที่ของรฐั เพื่อการป้องกนัการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย  การสบืสวน  การ

สอบสวน  หรอืการฟ้องคด ี ไมว่า่เป็นคดปีระเภทใดก็ตาม 

 (๗) เป็นการใหซ้ึ่ งจาํเป็น เพื่อการป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติหรอืสุขภาพของบคุคล 

 (๘) ต่อศาล และเจา้หนา้ที่ของรฐัหรอืหน่วยงานของรฐัหรอืบคุคลที่มอีาํนาจตามกฎหมายที่จะขอ

ขอ้เทจ็จรงิดงักลา่ว 

 (๙) กรณีอื่นตามที่กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา 

 การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลตามวรรคหนึ่ ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)  ใหม้กีารจดัทาํ

บญัชแีสดงการเปิดเผยกาํกบัไวก้บัขอ้มลูขา่วสารนนั  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา  ๒๕  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  บคุคลย่อมมสีทิธทิี่จะไดรู้ถ้งึขอ้มลูขา่วสาร

ส่วนบคุคลที่ เกี่ ยวกบัตน  และเมื่อบคุคลนนัมคีาํขอเป็นหนงัสอื หน่วยงานของรฐัที่ควบคมุดูแลขอ้มลูขา่วสาร

นนัจะตอ้งใหบ้คุคลนนัหรอืผูก้ระทาํการแทนบคุคลนนัไดต้รวจดูหรอืไดร้บัสาํเนาขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลส่วน

ที่ เกี่ ยวกบับคุคลนนั  และใหน้าํมาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 การเปิดเผยรายงานการแพทยท์ี่ เกี่ ยวกบับคุคลใด  ถา้กรณีมเีหตอุนัควรเจา้หนา้ที่ของรฐัจะเปิดเผยต่อ

เฉพาะแพทยท์ี่บคุคลนนัมอบหมายก็ได ้

 ถา้บคุคลใดเหน็วา่ขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลที่ เกี่ ยวกบัตนส่วนใดไมถ่กูตอ้งตามที่ เป็นจรงิ ใหม้สีทิธยิื่น

คาํขอเป็นหนงัสอืใหห้น่วยงานของรฐัที่ควบคมุดูแลขอ้มลูขา่วสารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสารส่วน

นนัได ้ซึ่งหน่วยงานของรฐัจะตอ้งพจิารณาคาํขอดงักลา่ว และแจง้ใหบ้คุคลนนัทราบโดยไมช่กัชา้ 



 ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัไมแ่กไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสารใหต้รงตามที่มคีาํขอ ใหผู้น้นัมี

สทิธอิทุธรณต่์อคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารภายในสามสบิวนันบัแต่วนัไดร้บัแจง้คาํส ัง่ไม่

ยนิยอมแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสาร  โดยยื่นคาํอทุธรณต่์อคณะกรรมการ  และไมว่า่กรณีใดๆ 

ใหเ้จา้ของขอ้มลูมสีทิธริอ้งขอใหห้น่วยงานของรฐัหมายเหตคุาํขอของตนแนบไวก้บัขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลที่

เกี่ ยวขอ้งได ้

 ใหบ้คุคลตามที่กาํหนดในกฎกระทรวงมสีทิธดิาํเนนิการตามมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔ และมาตรานแีทน

ผูเ้ยาว ์ คนไรค้วามสามารถ  คนเสมอืนไรค้วามสามารถ  หรอืเจา้ของขอ้มลูที่ถงึแก่กรรมแลว้ก็ได ้

 

หมวด  ๔ 

เอกสารประวตัศิาสตร ์

___________ 

 

 มาตรา  ๒๖  ขอ้มลูขา่วสารของราชการที่หน่วยงานของรฐัไมป่ระสงคจ์ะเก็บรกัษาหรอืมอีายุครบ

กาํหนดตามวรรคสองนบัแต่วนัที่ เสร็จสนิการจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารนนั ใหห้น่วยงานของรฐัส่งมอบใหแ้ก่หอ

จดหมายเหตแุห่งชาต ิกรมศิลปากรหรอืหน่วยงานอื่นของรฐัตามที่กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา เพื่อคดัเลอืกไว ้

ใหป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ 

 กาํหนดเวลาตอ้งส่งขอ้มลูขา่วสารของราชการตามวรรคหนึ่ งใหแ้ยกประเภท   ดงัน ี

 (๑) ขอ้มลูขา่วสารของราชการตามมาตรา ๑๔  เมื่อครบเจด็สบิหา้ปี 

 (๒) ขอ้มลูขา่วสารของราชการตามมาตรา ๑๕  เมื่อครบยี่สบิปี 

 กาํหนดเวลาตามวรรคสอง  อาจขยายออกไปไดใ้นกรณีดงัต่อไปน ี

 (๑) หน่วยงานของรฐัยงัจาํเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูขา่วสารของราชการไวเ้องเพื่อประโยชนใ์นการใช ้

สอย  โดยตอ้งจดัเก็บและจดัใหป้ระชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้ตามที่จะตกลงกบัหอจดหมายเหตแุห่งชาต ิกรม

ศิลปากร 

 (๒) หน่วยงานของรฐัเหน็วา่  ขอ้มลูขา่วสารนนัยงัไมค่วรเปิดเผย โดยมคีาํส ัง่ขยายเวลากาํกบัไวเ้ป็น

การเฉพาะราย คาํส ัง่การขยายเวลานนัใหก้าํหนดระยะเวลาไวด้ว้ย 

แต่จะกาํหนดเกนิคราวละหา้ปีไมไ่ด ้

 การตรวจสอบหรอืทบทวนมใิหม้กีารขยายเวลาไมเ่ปิดเผยจนเกนิความจาํเป็น ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารที่กาํหนดในกฎกระทรวง 



 บทบญัญตัติามมาตราน ีมใิหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มลูขา่วสารของราชการตามที่คณะรฐัมนตรอีอกระเบยีบ

กาํหนดใหห้น่วยงานของรฐัหรอืเจา้หนา้ที่ของรฐัจะตอ้งทาํลายหรอือาจทาํลายไดโ้ดยไมต่อ้งเก็บรกัษา 

 

หมวด  ๕ 

คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

______________ 

 

 มาตรา  ๒๗  ใหม้คีณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ    ประกอบดว้ยรฐัมนตร ีซึ่ง

นายกรฐัมนตรมีอบหมายเป็นประธาน  ปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ี ปลดักระทรวงกลาโหม  ปลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์ ปลดักระทรวงการคลงั  ปลดักระทรวงการต่างประเทศ  ปลดักระทรวงมหาดไทย  

ปลดักระทรวงพาณิชย ์ เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา  เลขาธกิารคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน  

เลขาธกิารสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิ เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร  ผูอ้าํนวยการสาํนกัขา่วกรองแห่งชาต ิ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ  และผูท้รงคณุวุฒอิื่นจากภาครฐัและภาคเอกชน ซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตงัอกี

เกา้คนเป็นกรรมการ 

 ใหป้ลดัสาํนกันายกรฐัมนตรแีต่งตงัขา้ราชการของสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรคีนหนึ่ งเป็น

เลขานุการ  และอกีสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ 

 มาตรา  ๒๘  คณะกรรมการมอีาํนาจหนา้ที่  ดงัต่อไปน ี

 (๑) สอดส่องดูแล และใหค้าํแนะนาํเกี่ ยวกบัการดาํเนนิงานของเจา้หนา้ที่ของรฐัและหน่วยงานของรฐั

ในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิ ี

 (๒) ใหค้าํปรกึษาแก่เจา้หนา้ที่ของรฐัหรอืหน่วยงานของรฐั  เกี่ ยวกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี

ตามที่ ไดร้บัคาํขอ 

 (๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎกีา และการออกกฎกระทรวง หรอืระเบยีบของคณะรฐัมนตรี

ตามพระราชบญัญตันิ ี

 (๔) พจิารณาและใหค้วามเหน็เรื่ องรอ้งเรยีนตามมาตรา  ๑๓ 

 (๕) จดัทาํรายงานเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิ ีเสนอคณะรฐัมนตรเีป็นครงัคราวตาม

ความเหมาะสม  แต่อย่างนอ้ยปีละหนึ่ งครงั 

 (๖)  ปฏบิตัหินา้ที่อื่นตามที่กาํหนดในพระราชบญัญตันิ ี

 (๗)  ดาํเนนิการเรื่ องอื่นตามที่คณะรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรมีอบหมาย 



 มาตรา  ๒๙  กรรมการผูท้รงคณุวุฒซิึ่ งไดร้บัแต่งตงัตามมาตรา ๒๗  มวีาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ

สามปีนบัแต่วนัที่ ไดร้บัแต่งตงั  ผูท้ี่พน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บัแต่งตงัใหมไ่ด ้

 มาตรา  ๓๐  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  กรรมการผูท้รงคณุวุฒซิึ่ งไดร้บัแต่งตงัตาม

มาตรา ๒๗  พน้จากตาํแหน่ง เมื่อ 

 (๑)  ตาย 

 (๒)  ลาออก 

 (๓)  คณะรฐัมนตรใีหอ้อกเพราะมคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี  บกพร่อง  หรอืไมสุ่จรติต่อหนา้ที่  หรอื

หย่อนความสามารถ 

 (๔)  เป็นบคุคลลม้ละลาย 

 (๕)  เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

 (๖) ไดร้บัโทษจาํคกุโดยคาํพพิากษาถงึที่ สุดใหจ้าํคกุ  เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิที่ ไดก้ระทาํโดย

ประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 

 มาตรา  ๓๑  การประชมุของคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่ งหนึ่ งของจาํนวน

กรรมการทงัหมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ   ถา้ประธานกรรมการไมม่าประชมุหรอืไมอ่าจปฏบิตัิ

หนา้ที่ ได ้ ใหก้รรมการที่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ่ งเป็นประธานในที่ประชมุ 

 การวนิจิฉยัชขีาดของที่ประชมุใหถ้อืเสยีงขา้งมาก  กรรมการคนหนึ่ งใหม้เีสยีงหนึ่ งในการลงคะแนน  

ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขนึอกีเสยีงหนึ่ งเป็นเสยีงชขีาด 

 มาตรา  ๓๒  ใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจเรยีกใหบ้คุคลใดมาใหถ้อ้ยคาํหรอืใหส้่งวตัถ ุ เอกสาร หรอื

พยานหลกัฐานมาประกอบการพจิารณาได ้

 มาตรา  ๓๓  ในกรณีที่หน่วยงานของรฐัปฏเิสธวา่ไมม่ขีอ้มลูขา่วสารตามที่มคีาํขอไมว่า่จะเป็นกรณี

มาตรา ๑๑  หรอืมาตรา ๒๕  ถา้ผูม้คีาํขอไมเ่ชื่ อวา่เป็นความจรงิและรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการตามมาตรา 

๑๓  ใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจเขา้ดาํเนนิการตรวจสอบขอ้มลูขา่วสารของราชการที่ เกี่ ยวขอ้งได ้และแจง้ผล

การตรวจสอบใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ 

 หน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หนา้ที่ของรฐัตอ้งยนิยอมใหค้ณะกรรมการหรอืผูซ้ึ่ งคณะกรรมการมอบหมาย

เขา้ตรวจสอบขอ้มลูขา่วสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได ้ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูขา่วสารที่ เปิดเผยไดห้รอืไมก่็

ตาม 

 มาตรา  ๓๔  คณะกรรมการจะแต่งตงัคณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาหรอืปฏบิตังิานอย่างใดอย่างหนึ่ ง

ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ไดแ้ละใหน้าํความในมาตรา ๓๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 



 

หมวด  ๖ 

คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 

________________ 

 

 มาตรา  ๓๕  ใหม้คีณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารสาขาต่างๆ   ตามความเหมาะสม  

ซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตงัตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ  มอีาํนาจหนา้ที่พจิารณาวนิจิฉยัอทุธรณค์าํส ัง่มใิห ้

เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา ๑๔ หรอืมาตรา  ๑๕  หรอืคาํส ัง่ไมร่บัฟงัคาํคดัคา้นตามมาตรา  ๑๗  และ

คาํส ัง่ไมแ่กไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืลบขอ้มลูขา่วสารส่วนบคุคลตามมาตรา  ๒๕ 

 การแต่งตงัคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ ง  ใหแ้ต่งตงัตามสาขาความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นของขอ้มลูขา่วสารของราชการ  เช่น  ความม ัน่คงของประเทศ  เศรษฐกจิและการคลงั

ของประเทศ  หรอืการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 มาตรา  ๓๖  คณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร คณะหนึ่ งๆ ประกอบดว้ยบคุคลตาม

ความจาํเป็น แต่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่สามคน  และใหข้า้ราชการที่คณะกรรมการแต่งตงัปฏบิตัหินา้ที่ เป็นเลขานุการ

และผูช่้วยเลขานุการ 

 ในกรณีพจิารณาเกี่ยวกบัขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานของรฐัแห่งใด กรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลู

ขา่วสารซึ่ งมาจากหน่วยงานของรฐัแห่งนนัจะเขา้ร่วมพจิารณาดว้ยไมไ่ด ้

 กรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร จะเป็นเลขานุการหรอืผูช่้วยเลขานุการไมไ่ด ้

 มาตรา  ๓๗  ใหค้ณะกรรมการพจิารณาส่งคาํอทุธรณใ์หค้ณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลู

ขา่วสาร  โดยคาํนงึถงึความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารแต่ละ

สาขาภายในเจด็วนั นบัแต่วนัที่คณะกรรมการไดร้บัคาํอทุธรณ ์

 คาํวนิจิฉยัของคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารใหเ้ป็นที่ สุด และในการมคีาํวนิจิฉยัจะมี

ขอ้สงัเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อใหห้น่วยงานของรฐัที่ เกี่ ยวขอ้งปฏบิตัเิกี่ ยวกบักรณีใดตามที่ เหน็สมควรก็

ได ้

 ใหน้าํความในมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  มาใชบ้งัคบัแก่การพจิารณาอทุธรณข์องคณะกรรมการวนิจิฉยั

การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารโดยอนุโลม 

 มาตรา  ๓๘  อาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร แต่ละสาขา  วธิี

พจิารณาและวนิจิฉยั  และองคค์ณะในการพจิารณาและวนิจิฉยั  ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการ

กาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 



 มาตรา  ๓๙  ใหน้าํบทบญัญตัมิาตรา ๒๙  มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๒  และบทกาํหนดโทษที่ประกอบ

กบับทบญัญตัดิงักลา่วมาใชบ้งัคบักบัคณะกรรมการวนิจิฉยัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารโดยอนุโลม 

 

หมวด  ๗ 

บทกาํหนดโทษ 

_______________ 

 

 มาตรา  ๔๐  ผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามคาํส ัง่ของคณะกรรมการที่ส ัง่ตามมาตรา  ๓๒   ตอ้งระวางโทษจาํคกุ

ไมเ่กนิสามเดอืน  หรอืปรบัไมเ่กนิหา้พนับาท  หรอืทงัจาํทงัปรบั 

 มาตรา  ๔๑  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้จาํกดัหรอืเงื่อนไขที่ เจา้หนา้ที่ของรฐักาํหนดตามมาตรา 

๒๐ ตอ้งระวางโทษจาํคกุไมเ่กนิหนึ่ งปี  หรอืปรบัไมเ่กนิสองหมื่นบาท  หรอืทงัจาํทงัปรบั 

 

บทเฉพาะกาล 

_____________ 

 

 มาตรา  ๔๒  บทบญัญตัมิาตรา ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มใิหใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มลูขา่วสารของ

ราชการที่ เกดิขนึก่อนวนัที่พระราชบญัญตันิใีชบ้งัคบั 

 ใหห้น่วยงานของรฐัจดัพมิพข์อ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ ง  หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารตามวรรคหนึ่ งไว ้

เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้แลว้แต่กรณี   ทงัน ีตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่คณะกรรมการจะไดก้าํหนด 

 มาตรา  ๔๓  ใหร้ะเบยีบวา่ดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๑๗  ในส่วนที่ เกี่ ยวกบั

ขอ้มลูขา่วสารของราชการ  ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดเ้ท่าที่ ไมข่ดัหรอืแยง้ต่อพระราชบญัญตันิ ี เวน้แต่ระเบยีบที่

คณะรฐัมนตรกีาํหนดตามมาตรา ๑๖ จะไดก้าํหนดเป็นอย่างอื่น 

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

นายกรฐัมนตร ี

 

หมายเหต ุ:-  เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน ีคอื ในระบอบประชาธปิไตย  การใหป้ระชาชน

มโีอกาสกวา้งขวางในการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัการดาํเนนิการต่างๆ ของรฐัเป็นสิ่งจาํเป็น  เพื่อที่



ประชาชนจะสามารถแสดงความคดิเหน็และใชส้ทิธทิางการเมอืงไดโ้ดยถกูตอ้งกบัความเป็นจรงิ  อนัเป็นการ

ส่งเสรมิใหม้คีวามเป็นรฐับาลโดยประชาชนมากยิ่ งขนึ  สมควรกาํหนดใหป้ระชาชนมสีทิธไิดรู้ข้อ้มลูขา่วสาร

ของราชการ  โดยมขีอ้ยกเวน้อนัไมต่อ้งเปิดเผยที่แจง้ชดัและจาํกดัเฉพาะขอ้มลูขา่วสารที่หากเปิดเผยแลว้จะ

เกดิความเสยีหายต่อประเทศชาตหิรอืต่อประโยชนท์ี่สาํคญัของเอกชน   ทงัน ีเพื่อพฒันาระบอบ

ประชาธปิไตยใหม้ ัน่คงและจะยงัผลใหป้ระชาชนมโีอกาสรูถ้งึสทิธหินา้ที่ของตนอย่างเตม็ที่  เพื่อที่จะปกปกั

รกัษาประโยชนข์องตนไดอ้กีประการหนึ่ งดว้ย  ประกอบกบัสมควรคุม้ครองสทิธสิ่วนบคุคลในส่วนที่ เกี่ ยวขอ้ง

กบัขอ้มลูขา่วสารของราชการไปพรอ้มกนั  จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิ ี

 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
ทางราชการ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  เว้นแต่มาตรา  ๑๗  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต  การจดทะเบียนหรือการแจ้ง  
ที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนดให้ต้องขออนุญาต  จดทะเบียน  หรือแจ้ง  ก่อนจะดําเนินการใด 
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บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
“อนุญาต”  หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระทําการใดที่มีกฎหมายกําหนดให้

ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทําการนั้น  และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต  การอนุมัติ   
การจดทะเบียน  การข้ึนทะเบียน  การรับแจ้ง  การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย 

“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีอํานาจในการอนุญาต 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 
“กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต”  หมายความว่า  บรรดากฎหมายที่มีบทบัญญัติกําหนดให้ 

การดําเนินการใดหรือการประกอบกิจการใดจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดําเนินการได้ 
“คําขอ”  หมายความว่า  คําขออนุญาต 
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี  

การบังคับคดี  และการวางทรัพย์ 
(๓) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) การอนุญาตที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ  รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับ

การควบคุมยุทธภัณฑ์  และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน 
การยกเว้นไม่ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การดําเนินกิจการใดหรือกับ

หน่วยงานใดนอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๖ ทุกห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมาย 

ที่ให้อํานาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายน้ันเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่น
แทนการอนุญาตหรือไม่  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัดให้มี
มาตรการอื่นแทนในกําหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้ 

ให้ผู้อนุญาตเสนอผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึงต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาต
หรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนแทนการอนุญาต  ในการนี้ให้คณะรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาด้วย 

มาตรา ๗ ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้องจัดทํา
คู่มือสําหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  (ถ้ามี)  ในการย่ืนคําขอ  
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง 
ย่ืนมาพร้อมกับคําขอ  และจะกําหนดให้ย่ืนคําขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคําขอด้วยตนเองก็ได้ 

คู่มือสําหรับประชาชนตามวรรคหน่ึงให้ปิดประกาศไว้  ณ  สถานที่ที่กําหนดให้ย่ืนคําขอ  และเผยแพร่
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือประชาชนประสงค์จะได้สําเนาคู่มือดังกล่าว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสําเนาให้  
โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้  ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสําหรับ
ประชาชนด้วย 

ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบข้ันตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตท่ีกําหนดตามวรรคหน่ึงว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่  ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 

เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วม
เพื่อรับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้   
ณ  ที่เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด 

มาตรา ๘ ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอจะต้องตรวจสอบคําขอ
และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ย่ืนพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน  หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือ 
ยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น  ให้แจ้งให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน   
ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน 
ที่จะต้องย่ืนเพิ่มเติม  พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาที่ผู้ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเพิ่มเติมไว้ 
ในบันทึกดังกล่าวด้วยและให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ย่ืนคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น  

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบสําเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ย่ืนคําขอไว้เป็นหลักฐาน 
ในกรณีที่ผู้ ย่ืนคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุ 

ในคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  แล้ว  หรือได้แก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน  
ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่แนะนําหรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหน่ึงแล้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียก
เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้  และจะปฏิเสธการพิจารณาคําขอนั้นโดยอาศัยเหตุแห่ง 
ความไม่สมบูรณ์ของคําขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้  เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์
หรือความไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่  และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้  
ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตส่ังการตามที่เห็นสมควร  และให้ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดี กับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องโดยไม่ชักช้า 
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มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทําตามมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนคําขอให้แก่ผู้ย่ืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอให้ทราบดว้ย 

ผู้ ย่ืนคําขอจะอุทธรณ์คําสั่งคืนคําขอตามวรรคหน่ึง  ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองหรือจะยื่นคําขอใหม่ก็ได้  แต่ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องย่ืนคําขอใดภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ผู้ย่ืนคําขอจะต้องย่ืนคําขอน้ันใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว 

มาตรา ๑๐ ผู้อนุญาตต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือ 
สําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

เม่ือครบกําหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  แล้ว  หากผู้อนุญาต 
ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่า 
จะพิจารณาแล้วเสร็จ  พร้อมทั้งส่งสําเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกคร้ัง 

ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้านั้นเกินสมควรแก่เหตุหรือเกิดจาก
การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต  ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานน้ัน 

ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระทําการหรือละเว้นกระทําการ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับใดออกใช้บังคับและมีผลให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  หรือรายละเอียดอื่นใดที่ปรากฏในคู่มือสําหรับประชาชน 
ตามมาตรา  ๗  การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น  มิให้ใช้บังคับกับการย่ืนคําขอที่ได้ย่ืนไว้แล้วโดยชอบก่อนวันที่
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  เว้นแต่กฎหมายนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  
แต่สําหรับในกรณีกฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นได้ก็แต่เฉพาะในกรณีที่ 
การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ย่ืนคําขอ 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดอายุใบอนุญาตไว้  และกิจการหรือการดําเนินการที่ได้รับ
ใบอนุญาตน้ันมีลักษณะเป็นกิจการหรือการดําเนินการที่เห็นได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะประกอบกิจการ 
หรือดําเนินการนั้นต่อเนื่องกัน  คณะรัฐมนตรีจะกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ  แทนการย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้  และเม่ือหน่วยงาน 
ซึ่งมีอํานาจออกใบอนุญาตได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว  ให้ออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ 
ผู้รับใบอนุญาตโดยเร็ว  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ  แล้ว 
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การกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุชื่อพระราชบัญญัติ  
และประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ผู้รับใบอนุญาตอาจดําเนินการตามวรรคหน่ึงได้ 

ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง  ให้คณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  เม่ือพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
หากสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามิได้มีมติทักท้วง  ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ต่อไป 

ให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการท่ีจะหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
การออกใบอนุญาต  เพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

มาตรา ๑๓ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตท่ีจะต้องกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบ
การประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตกําหนด  
และให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้อนุญาตที่จะต้องตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าว 

เม่ือมีผู้ได้รับความเดือดร้อนรําคาญ  หรือเสียหายจากการประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของ
ผู้ได้รับอนุญาต  ไม่ว่าความจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เองหรือมีผู้ร้องเรียน ให้เป็นหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่จะดําเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอํานาจหน้าที่โดยเร็ว 

มาตรา ๑๔ ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาต  เพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคําขอตามกฎหมาย
ว่าด้วยการอนุญาตข้ึน 

ให้ศูนย์รับคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการตามมาตรา  ๑๘  วรรคสี่   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โดยอยู่ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และจะให้มี
สาขาของศูนย์ประจํากระทรวงหรือประจําจังหวัดด้วยก็ได้ 

การจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตตามวรรคหน่ึงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  ในพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้กําหนดรายชื่อกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตที่จะให้อยู่ภายใต้การดําเนินการของศูนย์รับคําขอ
อนุญาต 

ในการดําเนินการเก่ียวกับการรับคําขอ  จะกําหนดในพระราชกฤษฎีกาให้ผู้ย่ืนคําขอ  ย่ืนคําขอ 
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

มาตรา ๑๕ เม่ือมีการจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตตามมาตรา  ๑๔  แล้ว  ให้ดําเนินการและมีผล
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตหรือกฎที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวกําหนดให้ต้อง 
ย่ืนคําขอ  หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน  หรือค่าธรรมเนียมใด  ณ  สถานที่ใด  ถ้าได้มีการย่ืนคําขอ  หรือส่ง
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เอกสารหรือหลักฐาน  หรือค่าธรรมเนียม  ณ  ศูนย์รับคําขออนุญาตแล้ว  ให้ถือว่าได้มีการย่ืนคําขอ  หรือ
ส่งเอกสารหรือหลักฐาน  หรือค่าธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตน้ันแล้ว 

(๒) บรรดาเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ศูนย์รับคําขออนุญาตได้รับไว้ตาม  (๑)  ให้ศูนย์
รับคําขออนุญาตนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในนามของหน่วยงานของผู้อนุญาต  หรือส่งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  และแจ้งให้หน่วยงานของผู้อนุญาตทราบ 

(๓) ในกรณีที่หน่วยงานของผู้อนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายจากเงินที่จะต้องนําส่งคลัง  ให้ศูนย์ 
รับคําขออนุญาตหักเงินดังกล่าวแทนและส่งมอบเงินที่หักไว้นั้นให้แก่หน่วยงานของผู้อนุญาต  โดยให้ศูนย์
รับคําขออนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายของศูนย์รับคําขออนุญาตตามอัตราที่จะได้ตกลงกับหน่วยงานของผู้อนุญาต 

(๔) ระยะเวลาตามมาตรา  ๑๐  ให้นับแต่วันที่ศูนย์รับคําขออนุญาตส่งเร่ืองให้ผู้อนุญาต   
โดยศูนย์รับคําขออนุญาตจะต้องส่งเร่ืองให้ผู้อนุญาตไม่ช้ากว่าสามวันทําการและให้นํามาตรา  ๑๐  วรรคสี่
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๕) ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องส่งคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  ที่ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบันให้ศูนย์รับคําขออนุญาตตามจํานวนที่จําเป็น  และดําเนินการให้มีการฝึกอบรมหรือชี้แจง
แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคําขออนุญาต  เพื่อให้เกิดความชํานาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

(๖) ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคําขออนุญาตที่จะต้องดําเนินการตามมาตรา  ๘  
และต้องรับผิดชอบในฐานะเช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๘ 

มาตรา ๑๖ ให้ศูนย์รับคําขออนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับคําขอและค่าธรรมเนียม  รวมตลอดทั้งคําอุทธรณ์  ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 
(๒) ให้ข้อมูล  ชี้แจง  และแนะนําผู้ ย่ืนคําขอหรือประชาชนให้ทราบถึงหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเง่ือนไขในการขออนุญาต  รวมตลอดท้ังความจําเป็นในการย่ืนคําขออื่นใดที่จําเป็นต้องดําเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตทั้งปวง  ในการประกอบกิจการหรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 

(๓) ส่งคําขอ  หรือคําอุทธรณ์  ที่ได้รับจากผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ย่ืนคําอุทธรณ์พร้อมทั้งเอกสาร 
หรือหลักฐานที่เก่ียวข้องให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวเพื่อดําเนินการ
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้  และคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗   
หรือตามกฎหมายที่ให้สิทธิในการอุทธรณ์ 

(๔) ในกรณีที่เห็นว่าหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการย่ืนคําขอ  มีรายละเอียดหรือกําหนดให้ต้อง 
ส่งเอกสารที่ไม่จําเป็น  หรือเป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชน  ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

(๕) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการดําเนินการของศูนย์รับคําขออนุญาต  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 
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(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ  ขั้นตอน  ระยะเวลา  เก่ียวกับการอนุญาตต่าง  ๆ 
รวมถึงข้อเสนอในการออกกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือกําหนดหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการอนุญาตเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกมากขึ้น 

มาตรา ๑๗ ให้ผู้อนุญาตจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา  ๗  ให้เสร็จสิ้นภายในหน่ึงร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
จํานวนมาก  การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง  อีกทั้งกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้กําหนดระยะเวลา  เอกสารและหลักฐานที่จําเป็น  รวมถึงขั้นตอน 
ในการพิจารณาไว้ทําให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการย่ืนคําขออนุญาตดําเนินการต่าง ๆ  ดังน้ัน  เพ่ือให้มี
กฎหมายกลางที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต  และมีการจัดต้ังศูนย์บริการร่วม   
เพ่ือรับคําร้องและศูนย์รับคําขออนุญาต  ณ  จุดเดียว  เพ่ือให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็น
การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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