
การปรับปรุงคู่มือประชาชนของส านักการอนุญาต 

 

ล าดับที ่ รายช่ือคู่มอื ผลการปรับปรุงคู่มอื 

ปรับปรุงแล้ว อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ 

1 การขออนุญาตต้ังโรงคา้ไมแ้ปรรูปในเขตกรุงเทพมหานคร   

2 การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนตใ์นท้องท่ีกรุงเทพมหานคร   

3 การอนุญาตค้าหรือมไีวใ้นครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช ้หรือสิ่งอื่นใด

บรรดาท่ีท าด้วยไมห้วงหา้ม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  

4 การตอ่อายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร   

5 การอนุญาตให้ประทับตราประจ าต่อหนังสือก ากับไมแ้ปรรูป หนังสอืก ากับ                           

ไมย้างพาราแปรรูป และหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองใช ้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาท่ีท าด้วย

ไมห้วงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

6 การอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้ครื่องจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร   

7 การขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร   

8 การอนุญาตไมส้ักและไมย้างในท่ีดนิกรรมสทิธ์ิและสิทธิครอบครอง                                     

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  

9 การอนุญาตค้าของป่าหวงหา้ม ในเขตกรุงเทพมหานคร   

10 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีให้มหีรือใชเ้ลื่อยโซ่ยนตใ์ห้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้                 

ในใบอนุญาต ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 
  

11 การขอรับใบอนุญาตให้น าเขา้เลือ่ยโซ่ยนตใ์นท้องท่ีกรุงเทพมหานคร   

12 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน ์ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงค์ตา่งๆ (ในเขตกรุงเทพมหานคร) 

  

13 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน ์ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 เพื่อท าเหมืองแร่ (ในเขตกรุงเทพมหานคร) 

  

14 การขออนุญาตน าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาตเป็นการช่ัวคราว                   

ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 
  

15 การขออนุญาตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนตเ์ป็นธุรกิจเพ่ือสินจ้าง ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร   

16 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มกี าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้

ในใบอนุญาต ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 
  

17 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าท าประโยชนห์รืออยู่อาศัย                               

เพื่อวัตถุประสงค์ตา่งๆ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 16) 

(ส่วนภูมภิาค) 

  

18 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าท าประโยชนใ์นการศกึษาหรือวจิัย                   

ทางวชิาการ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 17) (ส่วนภูมิภาค) 

  

19 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไมย้นืต้น 

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 20) (ส่วนภูมภิาค) 
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การปรับปรุงคู่มือประชาชนของส านักการอนุญาต  

ล าดับที ่ รายช่ือคู่มอื ผลการปรับปรุงคู่มอื 

ปรับปรุงแล้ว อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการ 

20 การอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไม ้(โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไมแ้ปรรูปหรือชิ้นไมส้ับ                     

จากไมย้างพาราและไมท่ี้ปลูกขึน้โดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม               

สนทะเล สนปฏพิัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน 

มะปรางบา้น จามจุร ีและไมต้าล ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

21 การอนุญาตท าการแปรรูปไมต้ัง้แตพ่ระอาทติย์ตกถึงพระอาทติย์ขึ้น                               

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

22 การอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชแ้รงคน (โรงเลื่อยมอื) โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใช้

แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม การแปรรูปไมช้ั่วคราวเพื่อการคา้ และการแปรรูปไม้

ชั่วคราวมิใช ่เพื่อการค้าโดยใชเ้ครื่องจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

23 การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพิ่ม ลด 

เปลี่ยนแปลงการใชว้ตัถุดิบ ยา้ยสถานท่ีต้ัง โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจักรทุกประเภท 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

24 การรับโอน การแกไ้ขอาณาเขตและสาระส าคญัในการอนุญาต                                      

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

25 การอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้ครื่องจักรทุกประเภท ในสว่นภูมภิาค   

26 การอนุญาตท าการแปรรูปไมต้ัง้แตพ่ระอาทติยต์กถึงพระอาทติย์ขึ้น ในสว่นภูมภิาค   

27 การอนุญาต ปรับปรุงเคร่ืองจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพิ่ม ลด 

เปลี่ยนแปลงการใชว้ัตถุดิบ ยา้ยสถานท่ีต้ัง โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้คร่ืองจักรทุกประเภท 

ในสว่นภูมภิาค 

  

28 การอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไม ้(โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไมแ้ปรรูปหรือชิ้นไมส้ับ                   

จากไมย้างพาราและไมท่ี้ปลูกขึน้โดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม              

สนทะเล สนปฏพิัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน 

มะปรางบ้าน จามจุร ีและไม้ตาล ในสว่นภูมภิาค 

  

29 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน ์ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงค์ตา่งๆ (ส่วนภูมภิาค) 

  

30 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน ์ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 เพื่อท าเหมืองแร่ (ส่วนภูมภิาค) 
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การเผยแพรคู่่มือประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ 

http://www.forest.go.th 

 
 

การเผยแพรคู่่มือประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซต์ของส านักการอนุญาต 

http://new.forest.go.th/permission/permission 
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