
คู่มือการใช้งาน ระบบ https://admin.permission.forest.go.th  

ของส่วนอนุญาตอตุสาหกรรมไม ้

วธิีการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น 

การเข้าสู่ระบบงาน (Log in) 

1. พิมพ์ URL https://admin.permission.forest.go.th ในช่องที่อยู่ของ Browser จากนั้นกดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์  

   พิมพ์ รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน แล้ว Click เข้าสู่ระบบ จะแสดงหน้าจอสำหรับ Log In ดังภาพ 

 
 

2. เมื่อ Log In เข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการใช้งานตามสิทธิในการเข้าใช้ระบบงานของผูใ้ช้แต่ละราย 

ในส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ Click เลือก ฐานข้อมูลการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ดังภาพ 

 
 

 

https://admin.permission.forest.go.th/
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3. ผูใ้ช้งานสามารถค้นหาข้อมูลในช่องว่างได้ตามเงื่อนไขที่ตอ้งการ เช่น ประเภทใบอนุญาต/จังหวัด แล้ว Click ค้นหา  

 
 

และสามารถ Print ข้อมูลออกโดย Click ส่งออกข้อมูล โดยข้อมูลจะออกมาในรูปแบบ Excel ดังภาพ  
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4. การ เพิ่มขอ้มูล Click +เพิ่มข้อมูล ดังภาพ 

 
 

5. การเพิ่มขอ้มูล Click เติมข้อมูลลงในช่องว่างตามข้อมูลที่ปรากฏในสำเนาใบอนุญาต  

*วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญาต และ วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุ สามารถ Click เลือกจากในปฏิทินที่ให้มา 

โดยเลือกตามพ.ศ.ที่อนุญาตและหมดอายุ แต่ข้อมูลปรากฏเป็น ค.ศ. เนื่องจากระบบฯ ยังไม่ได้แก้ไข 

(มีตารางเปรียบเทียบ พ.ศ. และ ค.ศ. ให้ในท้ายคู่มอื* 

*วิธีคิดการคำนวณรายได้ของรัฐ มีอยู่แนบท้ายคู่มอื* 

*การใส่ตำแหน่งค่าพิกัด สามารถเติมข้อมูลลงในช่องว่างของค่า X และ Y แล้ว Click เพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง 

กรณีต้องการแปลงค่าพิกัดจาก Latitude/Longitude เป็นค่า X และ Y สามารถเข้าไปได้ที่ 

http://www.geocachingadmin.com/maps  หรอื http://boulter.com/gps โดยใส่ค่า Latitude/Longitude 

แล้ว Click Convert and map จะได้ค่า X, Y และ Zone  

 

http://www.geocachingadmin.com/maps%20%20หรือ
http://boulter.com/gps
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เมื่อกรอกข้อมูลลงในช่องว่างครบเรียบร้อยแล้ว Click เพิ่มข้อมูล ดังภาพ แล้ว Click OK เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 

 
หลังจากเพิ่มข้อมูลแล้ว เราสามารถเช็คดูข้อมูลที่ได้บันทึกไปได้ ดังนี ้เช่น เช็คจากเล่มที่/ฉบับที่ ของใบอนุญาต 

Ex. จากที่ได้บันทึกไป Click เล่มที่ 2437 ฉบับที่ 01 แล้ว Click ค้นหา จะได้ขอ้มูล ดังภาพ 
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ให ้Click ที่ช่ือผู้รับอนุญาต ข้อมูลที่เพิ่มข้อมูลเข้าไปจะปรากฏ ดังภาพ 

 
 

สามารถ Click แก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูลได้ และสามารถ Click แสดงแนวเขตพิกัดที่ตั้งโรงงานฯ ได้เมื่อต้องการ

ตรวจสอบข้อมูล ดังภาพ 

 



แนบท้ายคู่มือระบบ https://admin.permission.forest.go.th 

การคำนวณรายได้ของรัฐ  :  (กำลังเครื่องจักร x ค่าธรรมเนียม) + (จำนวนคนงาน x 1 บาท) 

:  โรงงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรฯ    จำนวนแรงม้าในใบอนุญาต x 50 บาท 

:  โรงงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรฯ (รับโอน)   จำนวนแรงม้าในใบอนุญาต x 25 บาท 

   (ถ้ารับโอนทันใบอนุญาตเดิม x 25 บาท) 

   (ถ้าไม่ทันใบอนุญาตเดิม (ดูที่วันหมดอายุจะไม่ตรงกับวัน/เดือน ของใบอนุญาตเดิม x 50 บาท) 

:  โรงงงานแปรรูปไม้ฯ (แรงคน)     จำนวนคนงานในใบอนุญาต x 10 บาท 

:  โรงค้าไม้แปรรูป      ฉบับละ 1,000 บาท 

:  โรงค้าไม้แปรรูป (รับโอน)     ฉบับละ   500 บาท 

:  ค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ      ฉบับละ 2,000 บาท 

:  ค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ  (รับโอน)     ฉบับละ 1,000 บาท 

:  แปรรูปไม้เพื่อการค้า      ลูกบาศก์เมตรละ x 10 บาท 

:  แปรรูปไม้มิใช่เพื่อการค้า     ฉบับละ 5 บาท 

:  ใบคู่มอืคนงาน       คนละ 1 บาท 

* การย้ายใบอนุญาตทุกประเภทคำนวณเสมอืนตั้งใหม่ * 

การเปลี่ยน พ.ศ. เป็น ค.ศ.  : พ.ศ. 2556 = ค.ศ. 2013 

    พ.ศ. 2557 =  ค.ศ. 2014 

    พ.ศ. 2558 =  ค.ศ. 2015 

    พ.ศ. 2559 =  ค.ศ. 2016 

    พ.ศ. 2560 =  ค.ศ. 2017 

    พ.ศ. 2561 =  ค.ศ. 2018 

    พ.ศ. 2562 =  ค.ศ. 2019 

    พ.ศ. 2563 =  ค.ศ. 2020 

    พ.ศ. 2564 =  ค.ศ. 2021 

    พ.ศ. 2565 =  ค.ศ. 2022 

*****ตัวช่วยการสืบค้นข้อมูล ในการลงข้อมูลในฐานข้อมูลการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้***** 

-ระบบคลังข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า :  https://datawarehouse.dbd.go.th ใช้ในการค้นหา 

  เลข 13 หลักของนิตบิุคคล 

-Google map : https://www.google.co.th/maps ใช้ในการค้นหาพิกัด  

https://admin.permission.forest.go.th/
https://www.google.co.th/maps%20ใช้

