
การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวก

หรอืการให้บรกิารประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้ 

หน่วยงาน ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

 

กระบวนงาน 

 

การเผยแพร่กระบวนการ 

การอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ ประกอบด้วย 

1. การขออนุญาตต้ังโรงค้าไม้แปรรูปในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การอนุญาตค้าหรือมไีว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งส่ิงประดิษฐ ์เครื่องใช้            

หรอืสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีท าด้วยไมห้วงหา้ม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. การอนุญาตให้ประทับตราประจ าตอ่หนังสอืก ากับไมแ้ปรรูป หนังสอืก ากับ              

ไม้ยางพาราแปรรูป และหนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ ์เครื่องใช้ หรอืสิ่งอ่ืนใดบรรดา            

ท่ีท าด้วยไมห้วงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. การอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. การอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม ้(โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไมแ้ปรรูปหรอืชิน้ไม้สับ 

จากไม้ยางพาราและไม้ท่ีปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนดิ คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม 

สนทะเล สนปฏพิัทธ ์กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม 

มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล ในเขตกรุงเทพมหานคร 

7. การอนุญาตท าการแปรรูปไม้ต้ังแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึน้                

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

8. การอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชแ้รงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม้

โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม การแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้า และการแปรรูปไม้

ชั่วคราวมใิช ่เพื่อการคา้โดยใช้เครื่องจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

9. การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพิ่ม 

ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ ย้ายสถานท่ีต้ัง โรงงานแปรรูปไม้โดยใชเ้ครื่องจักร

ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร 

10. การรับโอน การแก้ไขอาณาเขตและสาระส าคัญในการอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

11. การอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม้โดยใชเ้ครื่องจักรทุกประเภท ในสว่นภูมิภาค 

12. การอนุญาตท าการแปรรูปไมต้ั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึน้ ในสว่นภูมิภาค 

13. การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพิ่ม 

ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ ย้ายสถานท่ีต้ัง โรงงานแปรรูปไม้โดยใชเ้ครื่องจักร

ทุกประเภท ในสว่นภูมิภาค 

14. การอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรอืชิ้นไม้สับ

จากไม้ยางพาราและไม้ท่ีปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนดิ คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม 

สนทะเล สนปฏพิัทธ ์กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม 

มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล ในสว่นภูมิภาค 

-มกีารก าหนดขั้นตอน ระยะเวลา

การใหบ้รกิารท่ีชัดเจน เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการอ านวย                  

ความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

-มกีารเผยแพร่คู่มือประชาชน               

ทางเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูล                   

เพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th 

-มกีารเผยแพร่คู่มือประชาชน                 

ทางเว็บไซต์ของสว่นอนุญาต

อุตสาหกรรมไม้

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

-มกีารจัดบอรด์ประชาสัมพันธ์           

ณ ที่ต้ังหน่วยงาน                                      
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คู่มอืบรกิารประชาชน ตามพระราชบัญญัติ การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 ที่อยู่ในความรับผดิชอบของสว่นอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

 

ล ำดับที ่ กระบวนงำน ระยะเวลำ             

ในกำรใหบ้ริกำร 

1 การอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม ้(โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไมแ้ปรรูปหรือชิ้นไมส้ับจากไมย้างพารา                 

และไมท่ี้ปลูกขึน้โดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ  ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏพิัทธ์ กระถินณรงค์ 

กระถินเทพา กระถินยักษ ์มะพรา้ว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบาน จามจุรี และไมต้าล                         

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

115 วันท าการ 

2 การอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้ครื่องจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร 90 วันท าการ 

3 การอนุญาต ปรับปรุงเคร่ืองจักร การเพิ่ม ลดเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพิ่ม ลด เปลีย่นแปลงการใช้

วัตถุดิบ ยา้ยสถานท่ีต้ังโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้ครื่องจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร 

16 วันท าการ 

4 การอนุญาตท าการแปรรูปไมต้ัง้แตพ่ระอาทติย์ตกถึงพระอาทติย์ขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 16 วันท าการ 

5 การอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชแ้รงคน (โรงเลื่อยมอื) โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชแ้รงคน               

เพื่อประดิษฐกรรม การแปรรูปไมช้ั่วคราวเพื่อการค้าและการแปรรูปไมช้ั่วคราวมใิช่เพื่อการค้า                

โดยใชเ้คร่ืองจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

16 วันท าการ 

6 การขออนุญาตต้ังโรงคา้ไมแ้ปรรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร 16 วันท าการ 

7 การอนุญาตค้าหรือมไีวใ้นครอบครองเพื่อการคา้ ซึ่งสิ่งประดิษฐ ์เคร่ืองใช ้หรือสิ่งอื่นใด                            

บรรดาท่ีท าด้วยไมห้วงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

16 วันท าการ 

8 การตอ่อายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร 5 วันท าการ 

9 การอนุญาตให้ประทับตราประจ าต่อหนังสือก ากับไมแ้ปรรูป หนังสอืก ากับไม้ยางพาราแปรรูป             

และหนังสอืก ากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช ้หรอืสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไมห้วงหา้ม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

10 นาที 

10 การรับโอน การแกไ้ขอาณาเขตและสาระส าคญัในการอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร 16 วันท าการ 

11 การอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไม ้(โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไมแ้ปรรูปหรือชิ้นไมส้ับจากไมย้างพารา                 

และไมท่ี้ปลูกขึน้โดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ  ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนปฏพิัทธ์ กระถินณรงค์ 

กระถินเทพา กระถินยักษ ์มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน มะปรางบาน จามจุร ีและไมต้าล                        

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในสว่นภูมภิาค 

127 วันท าการ 

12 การอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้ครื่องจักรทุกประเภท ในสว่นภูมภิาค 141 วันท าการ 

13 การอนุญาต ปรับปรุงเคร่ืองจักร การเพิ่ม ลดเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพิ่ม ลด เปลีย่นแปลงการใช้

วัตถุดิบ ยา้ยสถานท่ีต้ังโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้ครื่องจักรทุกประเภท ในสว่นภูมภิาค 

117 วันท าการ 

14 การอนุญาตท าการแปรรูปไมต้ัง้แตพ่ระอาทติย์ตกถึงพระอาทติย์ขึ้น ในสว่นภูมภิาค 95 วันท าการ 
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การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวก

หรอืการให้บรกิารประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้ 

หน่วยงาน ส่วนอนุญาตไม้และของป่า ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

 

กระบวนงาน 

 

การเผยแพร่กระบวนการ 

การอนุญาตไม้และของป่า ประกอบด้วย 

1. การอนุญาตไม้สักและไมย้างในท่ีดินกรรมสิทธิ์และสทิธิครอบครอง                          

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การอนุญาตค้าของป่าหวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

-มกีารก าหนดขั้นตอน ระยะเวลาการใหบ้รกิาร                

ท่ีชัดเจน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 

-มกีารเผยแพร่คู่มือประชาชนทางเว็บไซต์ศูนย์รวม

ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th 

-มกีารเผยแพร่คู่มือประชาชนทางเว็บไซตข์อง       

สว่นอนุญาตไมแ้ละของป่า 

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

-มกีารจัดบอรด์ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ต้ังหน่วยงาน                                      

 

 

 

คู่มอืบรกิารประชาชน ตามพระราชบัญญัติ การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 ที่อยู่ในความรับผดิชอบของสว่นอนุญาตไม้และของปา่ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม ้

 

ล ำดับที ่ กระบวนงำน ระยะเวลำ             

ในกำรใหบ้ริกำร 

1 การอนุญาตไมส้ักและไมย้างในท่ีดนิกรรมสทิธ์ิและสิทธิครอบครอง ในเขตกรุงเทพมหานคร 60 วันท าการ 

2 การอนุญาตค้าของป่าหวงหา้ม ในเขตกรุงเทพมหานคร 102 วันท าการ 
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การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวก

หรอืการให้บรกิารประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้ 

หน่วยงาน ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 
 

กระบวนงาน 

 

การเผยแพร่กระบวนการ 

การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ประกอบด้วย 

1. การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อท าเหมอืงแร่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ระเบียบกรมป่าไม ้ว่าดว้ยการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัย                   

เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 16) 

(สว่นภูมิภาค) 

4. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในการศึกษาหรอืวิจัย

ทางวิชาการ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 17)                    

(สว่นภูมิภาค) 

5. ระเบียบกรมป่าไม ้ว่าดว้ยการอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไมย้ืนต้น 

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 20) (สว่นภูมภิาค) 

6. การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (สว่นภูมิภาค) 

7. การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อท าเหมอืงแร่ (สว่นภูมิภาค) 

 

 

-มกีารก าหนดขั้นตอน ระยะเวลา

การใหบ้รกิารท่ีชัดเจน เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการอ านวย               

ความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

-มกีารเผยแพร่คู่มือประชาชนทาง

เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อ

ราชการ www.info.go.th 

-มกีารเผยแพร่คู่มือประชาชนทาง

เว็บไซตข์องส่วนอนุญาต                        

ใชป้ระโยชนพ์ืน้ท่ีป่าไม้ 

http://new.forest.go.th/forest-area 
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คู่มอืบรกิารประชาชน ตามพระราชบัญญัติ การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 ที่อยู่ในความรับผดิชอบของสว่นอนุญาตใช้ประโยชนพ์ื้นที่ปา่ไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม ้
 

ล ำดับที ่ กระบวนงำน ระยะเวลำ             

ในกำรใหบ้ริกำร 

1 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน ์ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 เพื่อวัตถุประสงค์ตา่งๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

67 วันท าการ 

2 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน ์ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 เพื่อท าเหมอืงแร่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

97 วันท าการ 

3 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าท าประโยชนห์รืออยู่อาศัยเพื่อวัตถุประสงค์ตา่งๆ                  

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

218 วันท าการ 

4 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าท าประโยชนใ์นการศกึษาหรือวจิัยทางวิชาการ                        

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 (ตามมาตรา 17) (ส่วนภูมภิาค) 

127 วันท าการ 

5 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไมย้นืต้น ภายในเขต                

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

184วันท าการ 

6 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน ์ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 เพื่อวัตถุประสงค์ตา่งๆ (ส่วนภูมภิาค) 

127 วันท าการ 

7 การขออนุญาตเข้าท าประโยชน ์ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 

2484 เพื่อท าเหมอืงแร่ (ส่วนภูมิภาค) 

157 วันท าการ 
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การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวก

หรอืการให้บรกิารประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้ 

หน่วยงาน ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 
 

กระบวนงาน 

 

การเผยแพร่กระบวนการ 

การอนุญาตเล่ือยโซ่ยนต์ ประกอบด้วย 

1. การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 

2. การขอรับใบอนุญาตให้ผลติเลื่อยโซย่นต์ ในท้องที่กรุงเทพมหานคร 

3. การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีให้มีหรอืใชเ้ลื่อยโซย่นต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุ

ไวใ้นใบอนุญาต ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 

4. การขอรับใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซย่นต์ ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 

5. การขออนุญาตน าเลื่อยโซย่นต์ออกใชน้อกพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว 

ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 

6. การขออนุญาตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกจิเพื่อสนิจา้ง                                

ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 

7. การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซย่นต์ให้มกี าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น                    

จากที่ระบุไวใ้นใบอนุญาต ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

 

-มกีารก าหนดขั้นตอน ระยะเวลา

การใหบ้รกิารท่ีชัดเจน เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการอ านวย                  

ความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

-มกีารเผยแพร่คู่มือประชาชน               

ทางเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูล                   

เพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th 

-มกีารเผยแพร่คู่มือประชาชน                 

ทางเว็บไซต์ของสว่นอนุญาต                 

เลื่อยโซย่นต์ 

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

-มกีารจัดบอรด์ประชาสัมพันธ์           

ณ ที่ต้ังหน่วยงาน                                      

 

 

คู่มอืบรกิารประชาชน ตามพระราชบัญญัติ การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 ที่อยู่ในความรับผดิชอบของส านักการอนุญาต กรมป่าไม ้

 

ล ำดับที ่ กระบวนงำน ระยะเวลำ             

ในกำรใหบ้ริกำร 

1 การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 135 วันท าการ 

2 การขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 131 วันท าการ 

3 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีให้มหีรือใชเ้ลื่อยโซ่ยนตใ์ห้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต               

ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 

9 วันท าการ 

4 การขอรับใบอนุญาตให้น าเขา้เลือ่ยโซ่ยนต์ ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 121 วันท าการ 

5 การขออนุญาตน าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาตเป็นการช่ัวคราว                              

ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 

8 วันท าการ 

6 การขออนุญาตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนตเ์ป็นธุรกิจเพ่ือสินจ้าง ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 121 วันท าการ 

7 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มกี าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้                          

ในใบอนุญาต ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 

9 วันท าการ 
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การเผยแพรคู่่มือประชาชนทางเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th 

 

องค์ประกอบของคู่มือประชาชน 

1.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

http://www.info.go.th/
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2.ช่องทางการให้บรกิาร 

 

3.ข้ันตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ 
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4.รายการหลักฐาน หลักฐานประกอบ 

 

5.ค่าธรรมเนียม 
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6.ช่องทางในการร้องเรียน 

 

7.แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
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การเผยแพรคู่่มือประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ 

http://www.forest.go.th 

 
 

การเผยแพรคู่่มือประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซต์ของส านักการอนุญาต 

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

 

 
 

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

http://new.forest.go.th/industry 
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การเผยแพรคู่่มือประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซต์ของส่วนอนุญาตไม้และของป่า 

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

 
 

 
 

http://new.forest.go.th/goods
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การเผยแพร่คู่มือประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซต์                                                     

ของส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ http://new.forest.go.th/forest-area 
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การเผยแพรคู่่มือประชาชน/ขั้นตอนการขออนุญาตทางเว็บไซต์ของส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ 

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

 
 

 

http://new.forest.go.th/chainsaw
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การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ ณ ที่ตั้งหน่วยงาน                   

ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 
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การจัดบอร์ดเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บรกิาร  

      

      

 

 


