การขออนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูป /การขออนุญาตคาหรือมีไวในครอบครอง
เพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
ในสวนภูมิภาค
ระยะเวลาดําเนินการ
ยื่นเอกสาร ณ 92 วันทําการ
ยื่นคําขอ 1 พรอมเอกสาร
ณ อําเภอทองที่

คาธรรมเนียม
 ใบอนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูป ฉบับละ 1,000 บาท
 ใบอนุญาตคาสิ่งประดิษฐฯ ฉบับละ 2,000บาท
 ใบคูมือคนงาน ฉบับละ 1 บาท

ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เจาหนาที่ (ทสจ.) ตรวจสอบเอกสาร
ใหความเห็นควรอนุญาต

2. สนง. ทสจ. ตรวจสอบสถานที่
ใหความเห็นควรอนุญาต พรอมทั้ง
แจงศูนยปาไมจังหวัดตรวจสอบสถานที่
ใหความเห็นควรอนุญาต
3. ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาต
4. สนง. ทสจ. แจงผูขอทราบ
พรอมชําระเงินคาธรรมเนียม
แลวออกใบอนุญาต
5. จังหวัดรายงานการอนุญาต
สงกรมปาไมทราบ และสําเนาหลักฐาน
การอนุญาตทั้งหมด
แจงใหศูนยปาไมจังหวัดทราบ

เอกสารประกอบคําขอ
1. ใบรับคําขอ
2. คําขอ
3. แผนที่สังเขป อาณาเขต และสถานที่ติดตอ
ขางเคียง
4. หลักฐานแสดงสิทธิการใชสถานที่
ประกอบกิจการ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับเจาบาน หรือสําเนาโฉนดที่ดิน
หรือสัญญาเชา หรือหนังสือยินยอม
ใหใชสถานที่
5. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัว
ผูขออนุญาต
6. กรณีเปนนิติบุคคล ใหนําหลักฐาน
ที่เกี่ยวของที่ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
นํามาประกอบการพิจารณา
7. บัญชีรายการไมแปรรูป หรือบัญชีรายการ
สิ่งประดิษฐฯ (ถามี) พรอมหลักฐานการไดมา
โดยถูกตองตามกฎหมาย
8. หนังสือมอบอํานาจกรณีผูขอไมไดมาติดตอ
ดวยตนเอง พรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ผูรับมอบอํานาจ

สวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม 02-579-4852

การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน (โรงเลื่อยมือ)/ โรงงานแปรรูป
ไมโดยใชแรงคนเพื่อประดิษฐกรรม / การทําการแปรรูปไมเพื่อการคา /
และการทําการแปรรูปไมมิใชเพื่อการคา
ในสวนภูมิภาค
ยื่นเอกสาร ณ
ยื่นคําขอ 1 พรอมเอกสาร
ณ อําเภอทองที่

ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เจาหนาที่ (ทสจ.) ตรวจสอบ
เอกสาร ใหความเห็นควรอนุญาต
2. สนง. ทสจ. ตรวจสอบสถานที่
ใหความเห็นควรอนุญาต
พรอมทั้งแจงศูนยปาไมจังหวัด
ตรวจสอบสถานที่
ใหความเห็นควรอนุญาต
3. ผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาอนุญาต

เอกสารประกอบคําขอ
1. ใบรับคําขอ
2. คําขอ 1
3. แผนที่สังเขปอาณาเขต และสถานที่ติดตอ
ขางเคียง
4. หลักฐานแสดงสิทธิการใชสถานที่
ประกอบกิจการ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับเจาบาน หรือสําเนาโฉนดที่ดิน
หรือสัญญาเชา หรือหนังสือยินยอม
ใหใชสถานที่
5. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัว
ผูขออนุญาต
6. กรณีเปนนิติบุคคล ใหนําหลักฐาน
ที่เกี่ยวของในการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
มาประกอบการพิจารณา
7. หนังสือมอบอํานาจกรณีผูขอไมไดมาติดตอ
ดวยตนเอง พรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ผูรับมอบอํานาจ
8. การขอตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน
(โรงเลื่อยมือ) อนุญาตไดเฉพาะโรงงาน
ที่ใชไมจากสวนปาหรือไมที่ปลูกขึ้นทุกชนิด
9. การขออนุญาตทําการแปรรูปไมชั่วคราว
ใหยื่นบัญชีรายการไมและหลักฐาน
การไดมาประกอบการขออนุญาตดวย
การอนุญาตพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปน
เปนครั้งคราว ระยะเวลาไมเกิน 90 วัน

4. สนง. ทสจ.แจงผูขอทราบ
พรอมชําระเงินคาธรรมเนียม
แลวออกใบอนุญาต
5. จังหวัดรายงานการอนุญาต
สงกรมปาไมทราบ และสําเนาหลักฐาน
การอนุญาตทั้งหมดแจงใหศูนยปาไมจังหวัดทราบ

ระยะเวลาดําเนินการ
92 วันทําการ

 ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน (โรงเลื่อยมือ)
คิดตามจํานวนคนงาน คนละ 10 บาท
 ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคนเพื่อประดิษฐกรรม
คิดตามจํานวนคนงาน คนละ 10 บาท
 ใบอนุญาตทําการแปรรูปไมเพื่อการคา คิดตามปริมาตรไมที่ยังมิไดแปรรูป
ลูกบาศกเมตรละ 10 บาท

 ใบอนุญาตทําการแปรรูปไมมิใชเพื่อการคา ฉบับละ 5 บาท
สวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม 02-579-4852

การขออนุญาตตออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมทุกประเภท /
โรงคาไมแปรรูป และคาหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่งสิ่งประดิษฐ
เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
ในสวนภูมิภาค
ยื่นเอกสาร ณ
ยื่นคําขอ 1 พรอมเอกสาร
ณ อําเภอทองที่

ระยะเวลาดําเนินการ
39 วันทําการ
ขั้นตอนการดําเนินการ

คาธรรมเนียม
 ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร
แรงมาละ 50 บาท
 ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงคน
คนละ 10 บาท
 ใบอนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูป ฉบับละ 1,000 บาท
 ใบอนุญาตคาสิ่งประดิษฐฯ ฉบับละ 2,000บาท
 ใบคูมือคนงาน
ฉบับละ 1 บาท

1. เจาหนาที่ (ทสจ.) ตรวจสอบเอกสาร

2. สนง. ทสจ. ตรวจสอบบัญชี
ใหความเห็นควรอนุญาต พรอมทั้งแจง
ศูนยปาไมจังหวัดตรวจสอบบัญชี
ใหความเห็นควรอนุญาต
3. ผูวา ราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาต
4. สนง. ทสจ.แจงผูขอทราบพรอมชําระเงิน
คาธรรมเนียม แลวออกใบอนุญาต

เอกสารประกอบคําขอ
1. ใบรับคําขอ
2. ใบอนุญาตฉบับจริง
3. คําขอ
4. บัญชีสถิติแสดงการดําเนินการ
ในรอบปที่ผานมา
5. สมุดบัญชีไมหรือสมุดบัญชี
สิ่งประดิษฐฯที่เกี่ยวของ
ในรอบปที่ผานมา
6. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตร
ประจําตัวผูขออนุญาต
7. หนังสือมอบอํานาจกรณีผูขอ
ไมไดมาติดตอดวยตนเอง
พรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ผูรับมอบอํานาจ

5. จังหวัดรายงานการอนุญาต สงกรมปาไม
ทราบ และสําเนาหลักฐานการอนุญาตทั้งหมด
แจงใหศูนยปาไมจังหวัดทราบ

สวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม สํานักการอนุญาต กรมปาไม 02-579-4852

การขออนุญาตรับโอน/การแกไขอาณาเขต/และสาระสําคัญ
ในการอนุญาต
ในสวนภูมภ
ิ าค
ยื่นเอกสาร ณ

ระยะเวลาดําเนินการ
79 วันทําการ

ยื่นคําขอ 1 พรอมเอกสาร
ณ อําเภอทองที่
คาธรรมเนียม
 การโอนใบอนุญาต คิดครึ่งอัตราคาธรรมเนียมนั้นๆ

ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เจาหนาที่ (ทสจ.) ตรวจสอบเอกสาร
ใหความเห็นควรอนุญาต
2. สนง. ทสจ. ตรวจสอบสถานที่
ใหความเห็นควรอนุญาต พรอมทั้ง
แจงศูนยปาไมจังหวัดตรวจสอบสถานที่
ใหความเห็นควรอนุญาต
3. ผูวา ราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาต
4. สนง. ทสจ.แจงผูขอทราบพรอมชําระเงิน
คาธรรมเนียม แลวออกใบอนุญาต
5. จังหวัดรายงานการอนุญาต
สงกรมปาไมทราบ และสําเนาหลักฐาน
การอนุญาตทั้งหมดแจงให
ศูนยปาไมจังหวัดทราบ

สวนอนุญาตอุตสาหกรรมไม สํานักการอนุญาต 02-579-4852

เอกสารประกอบคําขอ
1. ใบรับคําขอ
2. ใบอนุญาตฉบับจริง
3. คําขอ
4. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวผู
ขออนุญาต
5. กรณีเปนนิติบุคคล ใหนําหลักฐานที่เกี่ยวของ
ในการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลมาประกอบการ
พิจารณา
6. หนังสือมอบอํานาจกรณีผูขอไมไดมาติดตอ
ดวยตนเอง
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวผูรับมอบอํานาจ
การรับโอน แนบหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
1. หลักฐานการไดสิทธิในกิจการที่ขอรับโอน
2. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวของ
ผูโอน และผูรับโอน
3. หนังสือชี้แจงเหตุผลการโอนของผูโอนและ
ผูรับโอน
กรณีผูรับอนุญาตตายใหแนบสําเนาใบ
มรณะบัตรของผูรับอนุญาตเดิมและคําสั่งศาล
ตั้งผูจัดการมรดก หรือหนังสือยินยอมของ
ทายาททุกคนในกองมรดกเพิ่มเติม
การแกไขอาณาเขต แนบหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
1. แผนผังแสดงสถานที่ประกอบกิจการที่ไดรับ
อนุญาตเดิมและแสดงสวนที่ขอขยายหรือลด
2. ในกรณีขอขยายอาณาเขต ใหนําหลักฐาน
แสดงสิทธิการใชสถานที่สวนที่ขอขยายดวย
การแกไขสาระสําคัญในใบอนุญาต แนบ
หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
1. การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใหนําสําเนา
หลักฐาน
การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ประกอบการ
พิจารณาดวย
2. การเปลี่ยนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ แนบหนังสือรับรองของสํานักงาน
หุนสวนบริษัทฉบับใหม และสําเนารายงานการ
ประชุมบริษัท
3. การแกไขภูมิลําเนา หรือสถานที่ประกอบการ
ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหรือหลักฐานการ
แกไขของนายทะเบียนทองที่ หรือหลักฐานการ
เปลี่ยนแปลงทองที่ปกครอง

