
รหัส

เอกสาร
เรื่อง

ค าสั่ง/ระเบยีบ เก่ียวกับวิธปีฏบิัติงานของเจ้าหนา้ท่ีของรัฐ

9-4-001 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เร่ือง ตัง้ดา่นป่าไมแ้ละก าหนดเขตแหง่ดา่นป่าไม ้ตาม

พระราชบัญญัตปิ่าไม ้พุทธศักราช ๒๔๘๔

9-4-002 มอบอ านาจใหร้องอธิบดกีรมป่าไมส้ัง่และปฏบิัตริาชการแทนอธิบดกีรมป่าไม้

9-4-003 การมอบอ านาจใหด้ าเนนิการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพัสดุ

9-4-004 ค าสัง่มอบหมายใหร้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏบิัตหินา้ที่

9-4-005 รายงานผลการสัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดา้นทรัพยากรที่ดนิและป่าไม้

9-4-006 ขอความร่วมมอืในการก ากับดูแลและบังคับใชป้ระกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

9-4-007 แนวทางการมอบอ านาจตามพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ 

และตามพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการมอบอ านาจ พ.ศ. ๒๕๕๐

9-4-008 ระเบียบกรมป่าไมว้า่ดว้ยการเบิกจา่ยเงนิโครงการสง่เสริมปลูกไมโ้ตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทน (ฉบับที๒่) 

พ.ศ. ๒๕๕๒

9-4-009 การมอบหมายใหผู้้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มตรวจและตดิตามเร่งรัดการ

ปฏบิัตงิาน และมอบอ านวจหนา้ที่ในการสัง่และปฏบิัตริาชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

9-4-010 ขอสง่ส าเนาค าสัง่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

9-4-011 ขอสง่ส าเนาหนังสอืส านักเลขาธิการรและคณะรัฐมนตรีมมีตเิห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการขับเคลือ่น

ยุทธศาสตร์ชาตวิา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐชุดใหม่

9-4-012 ปัญหาของการจัดการป่าชุมชน

9-4-013 ก าชับใหผู้้เชี่ยวชาญการตรวจพสิูจนไ์มป้ฏบิัตติามระเบียบกรมป่าไมว้า่ดว้ยมาตรการควบคุมตรวจสอบและ

เร่งรัดการด าเนนิคดอีาญา พ.ศ. ๒๕๕๒

9-4-014 แนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับกจิกรรมเพาะช ากลา้ไม้

9-4-015 การใหผู้้รับอนุญาตประกอบกจิการอุตสาหกรรมไมรั้บทราบขอ้ก าหนด กฎกระทรวง

9-4-016 สรุปประเด็นความเห็นและขอ้เสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๕๑ ในสว่นที่เกีย่วขอ้งกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

9-4-017 การก าหนดแนวทางการใหส้ทิธิประโยชนแ์กพ่นักงานราชการที่ปฏบิัตงิานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตแ้ละ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)

มาตรา ๙ (๔) คู่มอืหรอืค าสั่งเก่ียวกับวิธปีฏบิัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ



รหัส

เอกสาร
เรื่อง

มาตรา ๙ (๔) คู่มอืหรอืค าสั่งเก่ียวกับวิธปีฏบิัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

9-4-018 ก าหนดพื้นที่ท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแหง่ชาตแิละเขตรักษาพันธุ์สัตวป์่าเป็นพื้นที่หา้มบริโภคเคร่ืองดืม่

แอลกอฮอล์

9-4-019 แนวทางปฏบิัตขิัน้ตอนการใชค้ าสัง่ทางปกครองตามพระราชบัญญัตวิธิีปฏบิัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

9-4-020 ขอสง่ส าเนาหนังสอื ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

9-4-021 มอบหมายใหผู้้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี๑่-๑๓ และผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม ้

(สาขา) ทุกสาขา เป็นผู้พจิารณาลงนามในหนังสอืรับรอง ตามระเบียบกรมป่าไมว้า่ดว้ยการออกหนังสอืรับรอง

ไม ้ผลติภัณฑไ์ม ้และถา่นไม ้เพื่อสง่ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๒

9-4-022 การยกร่างระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

9-4-023 แผนการปฏบิัตงิานและงบประมาณโครงการปลูกป่าทดแทนดว้ยเงนินอกงบประมาณ ปี ๒๕๕๒ (เพิ่มเตมิ)

9-4-024 ใหช้ะลอการอนุญาตไมส้ัก ไมย้างในที่ดนิกรรมสทิธิ์หรือสทิธิ์ครอบครอง การตรวจสอบการท าไมท้ี่มใิชไ่มห้วง

หา้ม และการน าไมส้ักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิง่ปลูกสร้างหรือเคร่ืองใชม้าแลว้กวา่ ๕ ปี เคลือ่นย้ายออกนอก

เขตจังหวัด

9-4-025 ซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกับการออกใบเบิกทางน าไมห้รือของป่าเคลือ่นที่ เรียน ผู้วา่ราชการจังหวัดทุกจังหวัด

9-4-026 ซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกับการออกใบเบิกทางน าไมห้รือของป่าเคลือ่นที่ เรียน ผู้บัญชาการต ารวจแหง่ชาติ

9-4-027 ซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกับการน าไมก้ฤษณาเขา้มาในราชอาณาจักร

9-4-028 การออกใบเบิกทางไมแ้ปรรูป

9-4-029 การถา่ยล าสนิคา้ที่มมีาตรการของกระทรวงพาณิชย์

9-4-030 การตรวจสอบการน าไมจ้ากตา่งประเทศเขา้มาในราชอาณาจักร

9-4-031 การซักซอ้มแนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับการอนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชนห์รืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าไมแ้ละคา่ชดเชยการ

ปลูกป่าและบ ารุงป่า

9-4-032 ระเบียบกรมป่าไมว้า่ดว้ยขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

แบบฟอร์ม/ตัวอย่างค าสั่งต่างๆ

9-4-033 (แบบบัญชไีมท้่อน) บัญชรีายการไมแ้ปรรูปที่น าเขา้มาในราชอาณาจักรทางดา่นศุลกากร

9-4-034 แบบรายงานการตรวจสอบไมท้ี่น าเขา้จากตา่งประเทศ ณ คลังสนิคา้ของศุลกากรและการออกใบเบิกทาง

9-4-035 แบบรายงานการตรวจสอบไมท้ี่น าเขา้จากตา่งประเทศ ณ คลังสนิคา้ของศุลกากรและการออกใบเบิกทางของ

ส านักงาน ป่าไมส้าขา จังหวัดสุรินทร์ ประจ าเดอืน มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

9-4-036 ค าขออนุญาตจัดท าโครงการป่าชุมชน



รหัส

เอกสาร
เรื่อง

มาตรา ๙ (๔) คู่มอืหรอืค าสั่งเก่ียวกับวิธปีฏบิัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

9-4-037 การขออนุญาตน าไมส้ักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิง่ปลูกสร้าง หรือเคร่ืองใชแ้ละพันจากสภาพเป็นสิง่ปลูกสร้างหรือ

เคร่ืองใชม้าแลว้กวา่ ๕ ปี เคลือ่นย้ายออกนอกเขตจังหวัด

9-4-038 การแจง้การน าไมห้รือของป่าเคลือ่นที่เขา้เขตดา่นป่าไม้

9-4-039 ค าขอออกใบเบิกทางน าไมห้รือของป่าเคลือ่นที่

9-4-040 ค าขอรับใบอนุญาตใหน้ าไมส้ักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิง่ปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเคร่ืองใชม้าแลว้กวา่ ๕

 ปี เคลือ่นย้ายออกนอกเขตจังหวัด

9-4-041 ค าขอคา้ของป่าหวงหา้ม (ข.ป.หวงหา้ม๑)

9-4-042 ค าขอรับใบอนุญาตคา้หรือมไีวใ้นครอบครองเพื่อการคา้ซึง่สิง่ประดษิฐ์ เคร่ืองใช ้หรือสิง่อื่นใดบรรดาที่ท าดว้ย

ไมห้วงหา้ม

9-4-043 ค าขอรับใบอนุญาตใหม้เีลือ่ยโซย่นต ์(ลซ.๑)

9-4-044 ค าขอรับใบอนุญาตใหผ้ลติเลือ่ยโซย่นต ์(ลซ.๔)

9-4-045 ค าขอรับใบอนุญาตใหน้ าเขา้เลือ่ยโซย่นต ์(ลซ.๖)

9-4-046 ค าขอท าการแปรรูปไม ้ตัง้โรงงานแปรรูปไม ้ตัง้โรงคา้ไมแ้ปรรูปหรือมไีมแ้ปรรูปไวใ้นครอบครอง

9-4-047 หนังสอืสัญญาขอ้ตกลงและใหค้วามยินยอม, หนังสอืมอบอ านาจ, ค าขอใบคูม่อืคนงานหรือผู้รับจา้ง

9-4-048 ค าขอใชพ้ื้นที่ของสว่นราชการหรือองคก์ารของรัฐภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาตติามมาตรา (ป.ส.๑๗)

9-4-049 รายงานการตรวจสภาพป่าที่สว่นราชการหรือองคก์ารของรัฐขอใหพ้ื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาต ิ(ป.ส.๑๘)

9-4-050 ก าหนดบริเวณพื้นที่ใหส้ว่นราชการหรือองคก์ารรัฐเขา้ใชป้ระโยชนภ์ายในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ(ป.ส.๑๙)

9-4-051 ค าขออนุญาตเขา้ท าประโยชนห์รืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ(ส าหรับสว่นราชการหรือรัฐวสิาหกจิ) 

(ป.ส.๒๑)

9-4-052 ค าขออนุญาตเขา้ท าประโยชนห์รืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ(ส าหรับบุคคลธรรมดาหรือนติบิุคคล) 

(ป.ส.๒๑)

9-4-053 รายงานการตรวจสภาพป่าที่มผู้ีขออนุญาตเขา้ท าประโยชนห์รืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ(ป.ส.๒๒)

9-4-054 หนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ใชป้ระโยชนห์รือออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ(ป.ส.๒๓)

9-4-055 ค าขออนุญาตเขา้กระท าเพื่อประโยชนก์ารศกึษาหรือวจิัยทางวชิาการภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ(ป.ส.๒๔)

9-4-056 หนังสอือนุญาตใหก้ระท าการเพื่อประโยชนใ์นการศกึษาหรือวจิัยทางวชิาการภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ(ป.ส.

๒๖)

9-4-057 ค าขออนุญาตเขา้ไปหรือผ่านหรือใชท้างหรือน าหรือปลอ่ยสัตวเ์ลี้ยงเขา้ไปภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ(ป.ส.๒๗)



รหัส

เอกสาร
เรื่อง

มาตรา ๙ (๔) คู่มอืหรอืค าสั่งเก่ียวกับวิธปีฏบิัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

9-4-058 หนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ไปหรือผ่านหรือใชท้างหรือน าหรือปลอ่ยสัตวเ์ลี้ยงเขา้ไปภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ

(ป.ส.๒๘)

9-4-059 ค าขออนุญาตท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไมยื้นตน้ภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ(ป.ส.๒๙)

9-4-060 รายงานการตรวจสภาพป่าที่มผู้ีขออนุญาตท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูก้ไมยื้นตน้ภายในเขตป่าสงวน

แหง่ชาต ิ(ป.ส.๓๐)

9-4-061 หนังสอือนุญาตใหท้ าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไมยื้นตน้ภายในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ

9-4-062 รายงานสรุปผลการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไมยื้นตน้ (ป.ส.๓๒)

คู่มือ/ข้อมูลเก่ียวกับวิธปีฏบิัติงานของเจ้าหนา้ท่ีของรัฐ

9-4-063 รายงานผลงานวจิัยฉบับสมบูรณ์

9-4-064 คูม่อืแนวทางการจัดท าแผนปฏบิัตริาชการ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพื่อการจัดท างบประมาณ

9-4-065 คูม่อืการบริหารจัดการขอ้ร้องเรียนของกรมป่าไม้

9-4-066 คูม่อืมาตรฐานการใหบ้ริการขอ้มูลขา่วสาร ตามพระราชบัญญัตขิอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 ของ

กรมป่าไม้

9-4-067 คูม่อืการใชง้านระบบบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนกรมป่าไม้

9-4-068 คูม่อืการปฏบิัตงิาน ตามพระราชบัญญัตขิอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจา้หนา้ที่ของรัฐ (โดย 

ส านักงานคณะกรรมการขอ้มูลขา่วสารของราชการ)

9-4-069 คูม่อืศูนย์ขอ้มูลขา่วสารของราชการ (โดย ส านักงานคณะกรรมการขอ้มูลขา่วสารของราชการ)

9-4-070 คูม่อืแนวทางปฏบิัตขิองเจา้หนา้ที่ในการใชดุ้ลยพนิจิ ตามพระราชบัญญัตขิอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ.

2540 ส าหรับหนว่ยงานของรัฐ (โดย ส านักงานคณะกรรมการขอ้มูลขา่วสารของราชการ)

อัพเดต ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2557


