
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การอนญุาตไมส้กัและไมย้างในทีด่นิกรรมสทิธิแ์ละสทิธคิรอบครอง ใน
เขตกรงุเทพมหานคร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักการอนุญาต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1) การอนุญาตไมส้กัและไมย้างในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองเป็นงานทีก่รมป่าไมใ้หบ้รกิารแกป่ระชาชน และหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยพระราชบัญญัตป่ิาไม ้พุทธศกัราช 2484 
 
- มาตรา 7บญัญัตไิวว้า่ ไมส้กัและไมย้างทัว่ไปในราชอาณาจักรไมว่า่จะขึน้อยูท่ีใ่ดเป็นไมห้วงหา้มประเภท ก. ไมช้นดิอืน่ในป่าจะ
ใหเ้ป็นไมห้วงหา้มประเภทใดใหกํ้าหนดโดยพระราชกฤษฎกีาการเพิม่เตมิหรอืเพกิถอนชนดิไม ้หรอืเปลีย่นแปลงประเภทไมห้วง
หา้มทีไ่ดม้พีระราชกฤษฎกีากําหนดไวแ้ลว้ก็ด ีหรอืจะกําหนดไมช้นดิใดเป็นไมห้วงหา้ม ประเภทใดขึน้ในทอ้งทีใ่ดนอกจากทอ้งที่
ทีไ่ดม้พีระราชกฤษฎกีากําหนด ตามความในมาตรากอ่นแลว้นัน้ก็ดใีหกํ้าหนด โดยพระราชกฤษฎกีา พระราชกฤษฎกีาซึง่ตราขึน้
ตามความในวรรคหนึง่และวรรคสอง ใหใ้ชบ้งัคับไดเ้มือ่พน้กําหนดเกา้สบิวนั นับแตว่นัประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
 
- มาตรา 11 บญัญัตไิวว้า่ผูใ้ดทําไม ้หรอืเจาะ หรอืสบั หรอืเผา หรอืทําอนัตรายดว้ยประการใด ๆ แกไ่มห้วงหา้ม ตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจากพนักงานเจา้หนา้ที ่หรอืไดรั้บสมัปทานตามความในพระราชบญัญัตนิี ้และตอ้งปฏบิตัติาม ขอ้กําหนดในกฎกระทรวง
หรอืในการอนุญาต 
การอนุญาตนัน้ พนักงานเจา้หนา้ทีเ่มือ่ไดรั้บอนุมัตจิากรัฐมนตรแีลว้จะอนุญาตใหผ้กูขาดโดยใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต เสยีเงนิคา่
ผกูขาดใหแ้กรั่ฐบาลตามจํานวนทีรั่ฐมนตรกํีาหนดก็ได ้
การอนุญาตโดยวธิผีูกขาดหรอืใหส้มัปทานสําหรับการทําไมฟื้นหรอืไมเ้ผาถ่านไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม ใหก้ระทําได ้
เฉพาะในเขตป่าทีห่า่งไกลและกนัดาร หรอืเฉพาะการทําไมช้นดิทีม่คีา่หรอืหายาก 
การพจิารณาคําขออนุญาตผูกขาดหรอืสมัปทานตามความในวรรคกอ่นใหก้ระทําโดยคณะกรรมการซึง่รัฐมนตร ีแตง่ตัง้ 
 
- ขอ้กําหนด ฉบับที ่17 (พ.ศ.2530) ออกตามความในพระราชบญัญัตป่ิาไม ้พุทธศักราช 2484 วา่ดว้ยการ อนุญาตไมส้กัและไม ้
ยางในทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง 
 
2) ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุว ้ในคูม่อืประชาชน
เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
สว่นอนุญาตไมแ้ละของป่า สาํนักการอนุญาต กรมป่าไม/้ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 60 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้ออนุญาตยืน่คําขอพรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ตอ่พนักงาน
เจา้หนา้ทีส่ว่นอนุญาตไมแ้ละของป่า และตรวจสอบเอกสาร/รับ
เรือ่งลงทะเบยีน รับคําขอ 
(หมายเหต:ุ (ลงรับคําขอเมือ่เอกสารครบถว้น กรณีผูข้อยืน่
เอกสารประกอบคําขอไมค่รบถว้น ใหนํ้ามายืน่เพิม่เตมิภายใน 7 
วนั นับตัง้แตว่นัทีผู่ข้อไดรั้บเอกสารคนื))  

15 นาท ี สาํนักการอนุญาต 
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
2) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสถานที ่ตรวจวดัประทบัตราไม ้บนัทกึการ
ตรวจสอบ/ประมวลเรือ่งเสนอตามลําดับชัน้ เพือ่ใหอ้ธบิดกีรมป่า
ไมพ้จิารณาอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ทัง้นี ้ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่ทําการนัดหมาย ภายใน 
15 วนัทําการ))  

30 วนัทําการ สาํนักการอนุญาต 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
อธบิดกีรมป่าไมพ้จิารณาอนุญาต พรอ้มทัง้ แจง้ใหผู้ข้ออนุญาต
มาตดิตอ่เพือ่ชําระเงนิคา่ธรรมเนยีม คา่ใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

15 วนัทําการ สาํนักการอนุญาต 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เสนอผูอํ้านวยการสาํนักการอนุญาต ลงนามในหนังสอืเรยีน
อธบิดกีรมป่าไม ้เพือ่พจิารณาลงนามในใบอนุญาต และแจง้ให ้
ผูรั้บอนุญาตมารับใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

15 วนัทําการ สาํนักการอนุญาต 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

3) 
 

โฉนดทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองทีต่น้ไมข้ ึน้อยู ่(เจา้หนา้ที่
ท ีด่นิลงนาม) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทีด่นิบนัทกึรับรองไวท้ัง้ดา้นหนา้
และดา้นหลงัวา่ "ไดต้รวจสอบกบัตน้ฉบบัพนักงานเจา้หนา้ทีถู่กตอ้ง
ตรงกนัแลว้") 

กรมทีด่นิ 

4) 
 

แบบ (คําขอ 2) คําขอทําไมย้างทีม่ไิดข้ ึน้อยูใ่นป่า 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักการอนุญาต 

5) 
 

แบบ (คําขอ 3) คําขอทําไมส้กัทีม่ไิดข้ ึน้อยูใ่นป่า 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักการอนุญาต 

6) 
 

คําขอใบคูม่อืคนงานหรอืผูร้บัจา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักการอนุญาต 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ใบอนุญาต (อนุญาต 4) 

(หมายเหต:ุ (ใบอนุญาตทําไมส้กัในทีด่นิทีม่โีฉนดทีด่นิ เพือ่ใชส้อย
สว่นตัว))  

 คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
  
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
2) ใบอนุญาต (อนุญาต 6) 

(หมายเหต:ุ (ใบอนุญาตทําไมย้างในทีด่นิทีม่ ีน.ส.3 หรอืโฉนดทีด่นิ เพือ่
ใชส้อยสว่นตวั))  

 คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
  
 

3) ใบคูม่อืคนงานหรอืผูร้บัจา้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สว่นอนุญาตไมแ้ละของป่า สาํนักการอนุญาต กรมป่าไม ้อาคารเทยีมคมกฤส ชัน้ 1 เลขที ่61 ถนนพหลโยธนิ 

แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท ์: 02-5614292 ตอ่ 5206 โทรสาร : 02-5792391 
E-mail : non-timber@hotmail.com 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนกรมป่าไม ้1310 กด 3 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบ (คําขอ 2) คําขอทําไมย้างทีม่ไิดข้ ึน้อยูใ่นป่า 

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบ (คําขอ 3) คําขอทําไมส้กัทีม่ไิดข้ ึน้อยูใ่นป่า 

(หมายเหต:ุ -)  
3) คําขอใบคูม่อืคนงานหรอืผูรั้บจา้ง 

(หมายเหต:ุ -)  
 
หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/08/2558 

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

