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ค าน า

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558 มาตรา 7 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ท่ีมีภารกิจเกี่ยวกับการพิจารณาการออกใบอนุญาต
การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตร 
ด าเนินการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบ
เรื่องแผนการยกระดับงานบริการ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามข้อเสนอของส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อเป็นการ
ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารให้ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐท่ีรวดเร็วขึ้น 
ง่ายขึ้น และค่าใช้จ่ายท่ีถูกลง โดยแผนงานท่ี 1 การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ระยะท่ี 2 มี
เป้าหมายการด าเนินการประกอบด้วย (1) การลดรายการเอกสารประกอบโดยเฉพาะเอกสารของ
หน่วยงานภาครัฐ (2) การลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 – 50 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน (3) การปรับปรุงรูปแบบของคู่มือ
ส าหรับประชาชน ให้มีรูปแบบสวยงาม ข้อมูลชัดเจน ครบถ้วน เข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบ แสดง
แผนผังขั้นตอน หรือจัดท าในรูปแบบ Infographic (4) น าเทคโนโลยีทันสมัยหรือนวัตกรรมาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านการปรับปรุงรูปแบบคู่มือส าหรับ
ประชาชน กรมป่าไม้จึงได้จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนของกรมป่าไม้ (ฉบับปรับปรุง) ในรูปแบบ 
Infographic ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือส าหรับประชาชน (ฉบับปรับปรุง) นี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องในการน าไปขอรับบริการต่างๆ ของกรมป่าไม้ต่อไป

กรมป่าไม้
มีนาคม  2562



หน้า
• การออกใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ 1

• การน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ 3

• การออกใบอนุญาตให้น าไม้หวงห้ามฯ ทีเ่คยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือเคยอยู่

ในสภาพเป็นเครื่องใช้ฯ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(กรณียังไม่ได้รื้อถอน)
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• การออกใบอนุญาตให้น าไม้หวงห้ามฯ ทีเ่คยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือเคยอยู่

ในสภาพเป็นเครื่องใช้ฯ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สารบัญ

กระบวนการการน าไมห้รือของป่าเคลื่อนที่

กระบวนการปลูกปา่เอกชน
• การข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 11

• การข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า (กรณีท่ีดินที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินที่ได้รับอนุญาต

ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ)
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• การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 15

• การโอนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 17

• การข้ึนทะเบียนตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้ 19

• การยกเลิกตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้ 21

• การรับแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า 23

• การขอและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า 25

• การรับลงทะเบียนหนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า 27

• การขออนุญาตใช้สถานที่เพ่ือท าการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า 29

• การเปลี่ยนแปลงชนิดของพันธุ์ไม้หรือจ านวนไม้ที่ท าการปลูกและบ ารุงรักษาในดิน  

ที่ข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นส่วนป่า
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• การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพ่ือผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจาก 

ไมย้างพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล

สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน 

มะปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล ตามมติคณะรัฐมนตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร
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• การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร 44

• การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรง

คนเพ่ือประดิษฐกรรม การแปรรูปไม้ชั่วคราวเพ่ือการค้า และการแปรรูปไม้ชั่วคราวมิใช่

เพ่ือการค้าโดยใช้เครื่องจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร
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• การอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่น

ใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร
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• การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพ่ิม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพ่ิม ลด 

เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ ย้ายสถานที่ตั้ง โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท 

ในเขตกรุงเทพมหานคร

53
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• การอนุญาตท าการแปรรูปไม้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ในเขตกรุงเทพมหานคร 59

• การอนุญาตให้ประทับตราประจ าต่อหนังสือก ากับไม้แปรรูป หนังสือก ากับไม้
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กระบวนการรับรองไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ หน้า
• การออกหนังสือรับรองไม้ เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (กรณียื่นค าขอในเขต
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(กรณียื่นค าขอในเขตกรุงเทพมหานคร)

37

• การออกหนังสือรับรองไม้ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

(กรณียื่นค าขอในส่วนภูมิภาค)
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กระบวนการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้



หน้า
• การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพ่ือผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจาก 

ไมย้างพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล  

สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน 
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เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ ย้ายสถานที่ตั้ง โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุก
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• กฎกระทรวง ฉบับที่ 1221 (พ.ศ.2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวน
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พุทธศักราช 2484 เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ (ส่วนภูมิภาค)
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พุทธศักราช 2484 เพ่ือท าเหมืองแร่ (ในเขตกรุงเทพมหานคร)

104

• การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484 เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ (ในเขตกรุงเทพมหานคร)

106

สารบัญ

กระบวนการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ปา่ไมข้องเอกชน

ภาคผนวก





กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การออกใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

7 นาที

เจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้
ตรวจสอบ ชนิด จ านวน 
ขนาด ปริมาตร รูปรอย 

ตรา เลขเรียง หรือ 
เครื่องหมายไม้ หรือของป่า 

ว่าครบถ้วนตรงตาม
หลักฐานที่น ามาแสดง
หรือไม่ และประทับตรา
ประจ าตัวรับรองการ

ตรวจสอบไม้

หัวหน้าด่านป่าไม้
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ลงนามอนุญาตและแจ้ง
ให้ผู้ขออนุญาตทราบ 
พร้อมส่งมอบเอกสาร 
เพื่อใช้ในการก ากับไม้

หรือของป่าต่อไป

30 นาที5 ชั่วโมง

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• ค ำขอใบเบิกทำงน ำไม้หรือของป่ำเคลื่อนท่ี ฉบับจริง
• บัญชีรำยกำรไม้หรือของป่ำ ฉบับจริง
• เอกสำรหลักฐำนแสดงกำรได้มำซ่ึงไม้หรือของป่ำ ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ จ ำนวน 1 ชุด
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง กรณี ผู้ขอไม่ได้มำ

ติดต่อด้วยตนเอง

• ค่ำธรรมเนียมในกำรออกใบเบิกทำงไม้สัก 50 บาท
• ค่ำธรรมเนียมในกำรออกใบเบิกทำงไม้ชนิดอื่นๆ 20 บาท
• ค่ำธรรมเนียมในกำรออกใบเบิกทำงของป่ำ 5 บาท
• ค่ำธรรมเนียมท ำกำรล่วงหน้ำ ร้อยละ 10 ของอัตราค่าภาคหลวง แต่อย่างสูงไม่เกิน 400 บาท

ด่านป่าไม้ประเภท 1 จ านวน 16 ด่าน สังกัดส่วนรับรองกำรป่ำไม้ ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้

เปิดให้บริกำร 24 ชั่วโมง

ด่านป่าไม้ประเภท 2 จ านวน 1 ด่าน ได้แก่ ด่ำนป่ำไม้กรุงเทพ จ ำนวน 4 สำขำ

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

6 ชั่วโมง

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ครบถ้วนของเอกสาร
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ส่วนรับรองกำรป่ำไม้ ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5679 / โทรสำร 02 579 4853 /        http://new.forest.go.th/checkpoint/

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484
• กฎกระทรวง ฉบับท่ี 26 (พ.ศ. 2528) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 ว่ำด้วยกำรน ำไม้หรือของป่ำเคลื่อนท่ี
• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรน ำไม้หรือของป่ำเคลื่อนท่ี พ.ศ. 2552

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การออกใบเบิกทางน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
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ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

6 ชั่วโมง

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้

10 นาที 30 นาที5 ชั่วโมง

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• ค ำขอกำรแจ้งกำรน ำไม้หรือของป่ำเคลื่อนท่ีเข้ำเขตด่ำนป่ำไม้ ฉบับจริง
• ใบเบิกทำงน ำไม้หรือของป่ำเคลื่อนท่ี หรือหนังสือก ำกับไม้แปรรูป ฉบับจริง
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง

• ค่ำธรรมเนียมหนังสืออนุญำตให้น ำไม้หรือของป่ำเคลื่อนท่ีผ่ำนด่ำนป่ำไม้ 5 บาท
• ค่ำธรรมเนียมท ำกำรล่วงหน้ำ ร้อยละ 10 ของอัตราค่าภาคหลวง แต่อย่างสูงไม่เกิน 400 บาท

ด่านป่าไม้ประเภท 1 จ านวน 16 ด่าน สังกัดส่วนรับรองกำรป่ำไม้ ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้

เปิดให้บริกำร 24 ชั่วโมง

ด่านป่าไม้ประเภท 2 จ านวน 1 ด่าน ได้แก่ ด่ำนป่ำไม้กรุงเทพ จ ำนวน 4 สำขำ

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ครบถ้วนของเอกสาร

เจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้
ตรวจสอบ ชนิด จ านวน 
ขนาด ปริมาตร รูปรอย 

ตรา เลขเรียง หรือ 
เครื่องหมายไม้ หรือของป่า 

ว่าครบถ้วนตรงตาม
หลักฐานที่น ามาแสดง
หรือไม่ และประทับตรา
ประจ าตัวรับรองการ

ตรวจสอบไม้

หัวหน้าด่านป่าไม้
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ลงนามอนุญาตและแจ้ง
ให้ผู้ขออนุญาตทราบ 
พร้อมส่งมอบเอกสาร 
เพื่อใช้ในการก ากับไม้

หรือของป่าต่อไป
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ส่วนรับรองกำรป่ำไม้ ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5679 / โทรสำร 02 579 4853 /         http://new.forest.go.th/checkpoint/ 
กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484
• กฎกระทรวง ฉบับท่ี 26 (พ.ศ. 2528) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 ว่ำด้วยกำรน ำไม้หรือของป่ำเคลื่อนท่ี
• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรน ำไม้หรือของป่ำเคลื่อนท่ี พ.ศ. 2552

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การออกใบอนุญาตให้น าไม้หวงห้ามฯ ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิง่ปลูกสร้าง หรือเคยอยู่ในสภาพเครื่องใชฯ้
เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร (กรณียังไม่ได้ท าการรื้อถอน)

1 วันท าการ 5 วันท าการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผู้ขอ
อนุญาตตรวจสอบ
สถานที่ บันทึกผล
การตรวจสอบ และ

ประมวลเรื่อง

5 วันท าการ

อธิบดีกรมป่าไม้
ลงนามอนุญาต

ให้รื้อถอน

เจ้าหน้าที่
แจ้งผู้ขออนุญาต

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

26 วันท าการ

(ต่อ)

10 วันท าการ

ผู้ขออนุญาต
แจ้งคณะกรรมการ 

เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม้ที่

ด าเนินการรื้อถอน

5 วันท าการ

อธิบดีกรมป่าไม้
ลงนามในใบอนุญาต

ให้เคลื่อนย้ายฯ
และแจ้งผล

การพิจารณาอนุญาต

หมายเหตุ : เมื่อผู้รับอนุญาตได้รับหนังสืออนุญาตแล้ว ต้องท าการเคลื่อนย้ายไมท้ี่ได้รับอนุญาตไปยังพื้นทีป่ลายทางตามระบุในหนงัสืออนุญาต และแจ้งจังหวัดท้องที่
ภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ไม้ที่ได้รับอนุญาตไปถึงสถานที่ที่ก าหนดในใบอนุญาต เพื่อให้พนักงานเจา้หน้าที่ทราบและตรวจสอบ แล้วแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้กรมป่าไม้ซ่ึงเป็นหนว่ยงานต้นทางผู้ออกหนงัสืออนุญาตทราบ

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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• ค าขอรับใบอนุญาตฯ ฉบับจริง
• บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง
• ส าเนาแสดงหลักฐานการมีสิทธิในท่ีดินท่ีท าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย (1) โฉนดท่ีดิน / น.ส.3 ก. / น.ส.3 และ (2) ทะเบียนบ้านท่ีได้

สลักหลังว่าได้รับอนุญาตให้ท าการรื้อถอนแล้ว 
• หนังสือรับรองจากสภาต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าได้ปลูกสร้างในท้องท่ีน้ันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 10 ปี ฉบับจริง
• ส าเนาแสดงหลักฐานการได้มาของไม้ (ถ้ามี)
• รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ท่ีขอรื้อถอน (ทุกด้าน) ฉบับจริง
• แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งสิ่งปลูกสร้างท่ีขอรื้อถอน ฉบับจริง
• ส าเนาแสดงหลักฐานการมีสิทธิในท่ีดินท่ีท าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย (1) โฉนดท่ีดิน / น.ส.3 ก. / น.ส.3 , (2) หลักฐานการได้รับ

อนุญาตปลูกสร้างอาคารตามแบบแปลนแผนผังของบ้านหลังใหม่ของจังหวัดปลายทาง (ถ้าม)ี

• ค าขอรับใบอนุญาตฯ ฉบับจริง
• บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง
• ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
• หนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
• หนังสือบริคณธ์สนธิ
• บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
• หนังสือแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคล
• ทะเบียนวัด
• หนังสือสุทธิของเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทน
• หลักฐานแสดงการเป็นพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอื่นๆ
• ส าเนาแสดงหลักฐานการมีสิทธิในท่ีดินท่ีท าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย (1) โฉนดท่ีดิน / น.ส.3 ก. / น.ส.3 และ (2) ทะเบียนบ้านท่ีได้

สลักหลังว่าได้รับอนุญาตให้ท าการรื้อถอนแล้ว 
• หนังสือรับรองจากสภาต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าได้ปลูกสร้างในท้องท่ีน้ันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 10 ปี ฉบับจริง
• ส าเนาแสดงหลักฐานการได้มาของไม้ (ถ้ามี)
• รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ท่ีขอรื้อถอน (ทุกด้าน) ฉบับจริง
• แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งสิ่งปลูกสร้างท่ีขอรื้อถอน ฉบับจริง
• ส าเนาแสดงหลักฐานการมีสิทธิในท่ีดินท่ีปลายทางท่ีประสงค์จะน าไม้ไป ประกอบด้วย (1) โฉนดท่ีดิน / น.ส.3 ก. / น.ส.3 , (2) หลักฐานการได้รับ

อนุญาตปลูกสร้างอาคารตามแบบแปลนแผนผังของบ้านหลังใหม่ของจังหวัดปลายทาง (ถ้าม)ี

การออกใบอนุญาตให้น าไม้หวงห้ามฯ ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิง่ปลูกสร้าง หรือเคยอยู่ในสภาพเครื่องใชฯ้
เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร (กรณียังไม่ได้ท าการรื้อถอน)

กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล

• ไม่มีค่าธรรมเนียม

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม6/110



ส่วนรับรองการป่าไม้ ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ส่วนรับรองการป่าไม้ ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้  อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 /           http://new.forest.go.th/checkpoint/

โทร. 02 561 4292 - 3 ต่อ 5679 / โทรสาร 02 579 4853

กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สายด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สายด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวรป์าร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สายด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสาร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            E - mail : fad.pacc@gmail.com

Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
• ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการน าไม้หวงห้ามหรือไม้ท่ีมีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้าม ท่ีเคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้าย

ออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2560

การออกใบอนุญาตให้น าไม้หวงห้ามฯ ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิง่ปลูกสร้าง หรือเคยอยู่ในสภาพเครื่องใชฯ้
เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร (กรณียังไม่ได้ท าการรื้อถอน)

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม7/110



10 วันท ำกำร

ผู้ขออนุญำต
แจ้งคณะกรรมกำร 

เพื่อให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม้ที่

ด ำเนินกำรรื้อถอน

5 วันท ำกำร1 วันท ำกำร

ระยะเวลำปฏิบัติงำนรวม

16 วันท ำกำร

อธิบดีกรมป่ำไม้
ลงนำมในใบอนุญำต

ให้เคลื่อนย้ำยฯ
และแจ้งผล

กำรพิจำรณำอนุญำต

กำรออกใบอนุญำตให้น ำไม้หวงห้ำมฯ ที่เคยอยู่ในสภำพเป็นสิง่ปลูกสร้ำง หรือเคยอยู่ในสภำพเครื่องใชฯ้
เคลื่อนย้ำยออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหำนคร (กรณีท ำกำรรื้อถอนแล้ว)

ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสำร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค ำขอ

• ค ำขอรับใบอนุญำตฯ ฉบับจริง
• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• ส ำเนำแสดงหลักฐำนกำรมีสิทธิในท่ีดินท่ีท ำกำรรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำง ประกอบด้วย (1) โฉนดท่ีดิน / น.ส.3 ก. / น.ส.3  และ (2) ทะเบียนบ้ำนท่ีได้สลักหลัง

ว่ำได้รับอนุญำตให้ท ำกำรรื้อถอนแล้ว 
• หนังสือรับรองจำกสภำต ำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ำได้ปลูกสร้ำงในท้องท่ีน้ันไม่น้อยกว่ำ 5 ปี หรือ 10 ปี ฉบับจริง
• ส ำเนำแสดงหลักฐำนกำรได้มำของไม้ (ถ้ำมี)
• รูปถ่ำยสิ่งปลูกสร้ำงหรือเครื่องใช้ท่ีขอรื้อถอน (ทุกด้ำน) ฉบับจริง
• แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งสิ่งปลูกสร้ำงท่ีขอรื้อถอน ฉบับจริง
• ส ำเนำแสดงหลักฐำนกำรมีสิทธิในท่ีดินท่ีท ำกำรรื้อถอนส่ิงปลูกสร้ำง ประกอบด้วย (1) โฉนดท่ีดิน / น.ส.3 ก. / น.ส.3 , (2) หลักฐำนกำรได้รับ

อนุญำตปลูกสร้ำงอำคำรตำมแบบแปลนแผนผังของบ้ำนหลังใหม่ของจังหวัดปลำยทำง (ถ้ำม)ี

กรณีผู้ขออนุญำตเป็นบุคคลธรรมดำ

กรมป่ำไม้ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

หมำยเหตุ : เมื่อผู้รับอนุญำตได้รับหนังสืออนุญำตแล้ว ต้องท ำกำรเคลื่อนย้ำยไมท้ี่ได้รับอนุญำตไปยังพื้นทีป่ลำยทำงตำมระบุในหนงัสืออนุญำต และแจ้งจังหวัดท้องที่
ภำยใน 5 วันท ำกำร นับตั้งแต่วันที่ไม้ที่ได้รับอนุญำตไปถึงสถำนที่ที่ก ำหนดในใบอนุญำต เพื่อให้พนักงำนเจำ้หน้ำที่ทรำบและตรวจสอบ แล้วแจ้งผลกำร
ตรวจสอบให้กรมป่ำไม้ซ่ึงเป็นหนว่ยงำนต้นทำงผู้ออกหนงัสืออนุญำตทรำบ
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กรมป่ำไม้ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

• ค ำขอรับใบอนุญำตฯ ฉบับจริง
• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
• หนังสือรับรองของส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
• หนังสือบริคณธ์สนธิ
• บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น
• หนังสือแต่งตั้งกรรมกำรผู้จัดกำรหรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของนิติบุคคล
• ทะเบียนวัด
• หนังสือสุทธิของเจ้ำอำวำสหรือผู้รักษำกำรแทน
• หลักฐำนแสดงกำรเป็นพระภิกษุ สำมเณร และนักบวชในศำสนำอื่นๆ
• ส ำเนำแสดงหลักฐำนกำรมีสิทธิในท่ีดินท่ีท ำกำรรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำง ประกอบด้วย (1) โฉนดท่ีดิน / น.ส.3 ก. / น.ส.3 และ (2) ทะเบียนบ้ำนท่ีได้

สลักหลังว่ำได้รับอนุญำตให้ท ำกำรรื้อถอนแล้ว 
• หนังสือรับรองจำกสภำต ำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ำได้ปลูกสร้ำงในท้องท่ีน้ันไม่น้อยกว่ำ 5 ปี หรือ 10 ปี ฉบับจริง
• ส ำเนำแสดงหลักฐำนกำรได้มำของไม้ (ถ้ำม)ี
• รูปถ่ำยสิ่งปลูกสร้ำงหรือเครื่องใช้ท่ีขอรื้อถอน (ทุกด้ำน) ฉบับจริง
• แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งสิ่งปลูกสร้ำงท่ีขอรื้อถอน ฉบับจริง
• ส ำเนำแสดงหลักฐำนกำรมีสิทธิในท่ีดินปลำยทำงท่ีประสงค์จะน ำไม้ไป ประกอบด้วย (1) โฉนดท่ีดิน / น.ส.3 ก. / น.ส.3 , (2) หลักฐำนกำรได้รับ

อนุญำตปลูกสร้ำงอำคำรตำมแบบแปลนแผนผังของบ้ำนหลังใหม่ของจังหวัดปลำยทำง (ถ้ำมี)

กรณีผู้ขออนุญำตเป็นนิติบุคคล

ส่วนรับรองกำรป่ำไม้ ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

• ไม่มีค่ำธรรมเนียม

กำรออกใบอนุญำตให้น ำไม้หวงห้ำมฯ ที่เคยอยู่ในสภำพเป็นสิง่ปลูกสร้ำง หรือเคยอยู่ในสภำพเครื่องใชฯ้
เคลื่อนย้ำยออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหำนคร (กรณีท ำกำรรื้อถอนแล้ว)
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ส่วนรับรองกำรป่ำไม้ ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 /           http://new.forest.go.th/checkpoint/

โทร. 02 561 4292 - 3 ต่อ 5679 / โทรสำร 02 579 4853

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            E - mail : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

กรมป่ำไม้ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

• พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484
• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรน ำไม้หวงห้ำมหรือไม้ท่ีมีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ำม ท่ีเคยอยู่ในสภำพเป็นสิ่งปลูกสร้ำงหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ำย

ออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2560

กำรออกใบอนุญำตให้น ำไม้หวงห้ำมฯ ที่เคยอยู่ในสภำพเป็นสิง่ปลูกสร้ำง หรือเคยอยู่ในสภำพเครื่องใชฯ้
เคลื่อนย้ำยออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหำนคร (กรณีท ำกำรรื้อถอนแล้ว)

10/110





กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

30 นาที 45 นาที 10 วันท าการ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ครบถ้วนของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกใบรับค าขอ
และก าหนดวัน 

และเวลา เพื่อท า
การตรวจสอบ

สถานที่ตั้ง

พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกตรวจสอบพื้นที่ 

และรายงานผล
การตรวจสอบ
ต่อนายทะเบียน

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

15 วันท าการ

กทม. : ยื่นค าขอที่
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจ กรมป่าไม้

ยื่นค าขอ
ผ่านระบบออนไลน์

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• ค ำขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่ำ
• ส ำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือ หลักฐำนกำรมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
• ส ำเนำหลักฐำนกำรเช่ำ หรือ เช่ำซื้อที่ดินและหนังสือยินยอมของผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิครอบครองในที่ดินนั้น ที่แสดงว่ำอนุญำตให้ท ำสวนป่ำได้
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิติบุคคล
• แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง เขตติดต่อ และแนวเขตที่ดินที่ขอข้ึนทะเบียน

5 วันท าการ

นายทะเบียน
พิจารณาลงนาม

และแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้รับค าขอทราบ

(ต่อ)

หมายเหตุ : 1. สำมำรถลงทะเบียนสวนป่ำออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง ที่ https://nsw.forest.go.th/rfdportal/Home.aspx
2. กรณีนำยทะเบียนมีค ำสั่งไม่รับขึน้ทะเบียนที่ดินเปน็สวนปำ่ ผู้ขอขึ้นทะเบียนมสีิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม ภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทรำบค ำสั่งดังกล่ำว ค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีเป็นที่สิ้นสุด

ส่วนภูมิภาค : ยื่นค าขอที่ 
ที่ว่าการอ าเภอท้องที่

ที่สวนป่าตั้งอยู่
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

• ไม่มีค่าธรรมเนียม

กรุงเทพมหำนคร : ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนภูมิภำค : ที่ว่าการอ าเภอท้องท่ีที่ท าการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)

ลงทะเบียนสวนป่ำออนไลน์ท่ี https://nsw.forest.go.th/rfdportal/Home.aspx ตลอด 24 ช่ัวโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดรำชกำร

ส่วนส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5502 / โทรสำร 02 579 6533

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติสวนป่ำ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
• กฎกระทรวงกำรขอขึ้นทะเบียนและกำรออกหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่ำ พ.ศ. 2561
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 
(กรณีท่ีดินที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นท่ีดินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ)

30 นาที 3 วันท าการ 30 วันท าการ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ครบถ้วนของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกใบรับค าขอ และ
เสนอนายทะเบียนสั่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ สถานที่ตั้ง
และสภาพที่ดินที่ขอ
ขึ้นทะเบียนสวนป่า

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ และ

รายงานผล
การตรวจสอบ
ต่อนายทะเบียน

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

48 วันท าการ

กทม. : ยื่นค าขอที่
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจ กรมป่าไม้

(ต่อ)

นายทะเบียนพิจารณา
การขึ้นทะเบียนที่ดิน

เป็นสวนป่าและแจ้งผล
การพิจารณา

15 วันท าการ

ส่วนภูมิภาค : ยื่นค าขอที่ 
ที่ว่าการอ าเภอท้องที่

ที่สวนป่าตั้งอยู่

ยื่นค าขอ
ผ่านระบบออนไลน์

หมายเหตุ : 1. สามารถลงทะเบียนสวนป่าออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง ที่ https://nsw.forest.go.th/rfdportal/Home.aspx
2. กรณีนายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับขึน้ทะเบียนที่ดินเปน็สวนปา่ ผู้ขอขึ้นทะเบียนมสีิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบค าสั่งดังกล่าว ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีเป็นที่สิ้นสุด

• บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง
• หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง
• ค าขอขึ้นทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า
• ส าเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือ หลักฐานการมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในท่ีดิน
• ส าเนาหลักฐานการเช่า หรือ เช่าซ้ือที่ดินและหนังสือยินยอมของผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิครอบครองในท่ีดินน้ัน ท่ีแสดงว่าอนุญาตให้ท าสวนป่าได้
• ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิติบุคคล
• แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้ง เขตติดต่อ และแนวเขตท่ีดินท่ีขอขึ้นทะเบียน

13/110



ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้  อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5502 / โทรสาร 02 579 6533

กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สายด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สายด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวรป์าร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สายด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสาร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
• กฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2561
• ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการตรวจสอบ รายงานและด าเนินการ ส าหรับท่ีดินท่ีมีหนังสืออนุญาต

ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ให้บุคคลเข้าท าการปลูกป่าในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ หรือเข้าท าการปลูกสร้างสวนป่า หรือไม้ยืนต้น
ในเขตป่าเสื่อมโทรม ท่ีขอขึ้นทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2535

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า 
(กรณีท่ีดินที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นท่ีดินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ)

กรุงเทพมหานคร : ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนภูมิภาค : ที่ว่าการอ าเภอท้องท่ีที่ท าการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

• ไม่มีค่าธรรมเนียม
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

30 นาที 4 วันท าการ

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ

นายทะเบียนออกใบแทน
หนังสือรับรองฯ ฉบับเดิม 
แต่ให้มีค าว่า “ใบแทน” 

ด้วยหมึกสีแดงไว้ที่
ด้านหน้าด้วย

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

7 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• ค ำขอใบแทนหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่ำ (สป.5) 
• หลักฐำนกำรแจ้งควำมของสถำนีต ำรวจ ฉบับจริง กรณี สูญหำย
• หนังสือรับรองฯ ท่ีช ำรุดหรือถูกท ำลำยบำงส่วน ฉบับจริง กรณี ช ำรุด
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิตบิุคคล

กทม. : ยื่นค าขอที่
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจ กรมป่าไม้

ส่วนภูมิภาค:ยื่นค าขอที่
ที่ว่าการอ าเภอท้องที่

ที่สวนป่าตั้งอยู่ 

• ไม่มีค่าธรรมเนียม

กรุงเทพมหำนคร : ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนภูมิภำค : ที่ว่าการอ าเภอท้องท่ีที่ท าการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

3 วันท าการ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ประมวลเรื่อง

เสนอนายทะเบียน
เพื่อพิจารณา
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ส่วนส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5502 / โทรสำร 02 579 6533

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติสวนป่ำ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่ำ และกำรโอนทะเบียนสวนป่ำ พ.ศ. 2535

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การโอนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

30 นาที 4 วันท าการ

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ

นายทะเบียนอนุญาต
ให้โอนทะเบียนสวนป่า 
และลงรายการโอนไว้
ในสารบัญการรับโอน

ทะเบียนสวนป่า 
ด้านหน้าหนังสือ
รับรองฯ เดิม 

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

7 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• ค ำขอรับโอนทะเบียนสวนป่ำ (สป.6)
• หนังสือแสดงควำมยินยอมของทำยำทคนอื่นๆ ซ่ึงยินยอมให้ทำยำทผู้ขอรับโอนด ำเนินกำรท ำสวนป่ำต่อไป
• ส ำเนำค ำสั่งศำลแต่งตั้งผู้จัดกำรมรดกของผู้ท ำสวนป่ำ
• ส ำเนำหลักฐำนกำรโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองท่ีดินท่ีท ำสวนป่ำและกำรมีกรรมสิทธิ์ในไม้ท่ีปลูกในสวนป่ำ
• ส ำเนำหลักฐำนกำรถือกรรสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองท่ีดินท่ีมีกำรเลิกสัญญำเช่ำ หรือ เช่ำซ้ือ
• หนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่ำ (สป.3)
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิติบุคคล

กทม. : ยื่นค าขอที่
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจ กรมป่าไม้

• ไม่มีค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิต้องแจ้งขอรับโอนภำยใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ท ำสวนป่ำเสียชีวติ หรือ มีกำรโอนกรรมสิทธิ์ หรือ 
สิทธิครอบครอง หรือมีกำรเลิกสัญญำเช่ำ หรือ เช่ำซ้ือ

3 วันท าการ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ประมวลเรื่อง

เสนอนายทะเบียน
เพื่อพิจารณา

ส่วนภูมิภาค : ยื่นค าขอที่ 
ที่ว่าการอ าเภอท้องที่

ที่สวนป่าตั้งอยู่

17/110



ส่วนส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5502 / โทรสำร 02 579 6533

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติสวนป่ำ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่ำ และกำรโอนทะเบียนสวนป่ำ พ.ศ. 2535

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การโอนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

กรุงเทพมหานคร : ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนภูมิภาค : ที่ว่าการอ าเภอท้องท่ี หรือส านักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสวนป่าตั้งอยู่

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การข้ึนทะเบียนตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้

30 นาที 3 วันท าการ 4 วันท าการ

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ประมวลเรื่องเสนอ

นายทะเบียนพิจารณา

นายทะเบียนสั่งรับ
ขึ้นทะเบียนตรา

ออกหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนตรา

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

7 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง
• ค ำขอขึ้นทะเบียนตรำ
• ส ำเนำหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนท่ีดินเป็นส่วนป่ำ (สป.3)
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิติบุคคล

กทม. : ยื่นค าขอที่
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจ กรมป่าไม้

• ไม่มีค่าธรรมเนียม

กรุงเทพมหำนคร : ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส านักเศรษฐกิจป่าไม้ กรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนภูมิภำค : ที่ว่าการอ าเภอท้องท่ีที่ท าการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ส่วนภูมิภาค : ยื่นค าขอที่ 
ที่ว่าการอ าเภอท้องที่

ที่สวนป่าตั้งอยู่
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ส่วนส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5502 / โทรสำร 02 579 6533

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติสวนป่ำ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนกำรรับรองกำรตี ตอก ประทับตรำ หรือแสดงกำรยกเลิก และกำรท ำลำยตรำท่ีใช้ในกิจกำรสวนป่ำ

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การข้ึนทะเบียนตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การยกเลิกตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้

30 นาที 3 วันท าการ 4 วันท าการ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ประมวลเรื่อง

เสนอนายทะเบียน
เพื่อพิจารณา

นายทะเบียนลงนาม
สั่งยกเลิกตรา

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

7 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง 

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• แบบแจ้งกำรยกเลิกตรำ ตรำบุบสลำยในสำระส ำคัญ สูญหำย หรือ ไม่ประสงค์จะท ำสวนป่ำต่อไป (สป.11) 
• ส ำเนำหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่ำ (สป.3)
• หนังสือรับรองตรำ (สป.9) ฉบับจริง
• หนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนตรำ (สป.8) ฉบับจริง 
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิตบิุคคล

กทม. : ยื่นค าขอที่
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจ กรมป่าไม้

ส่วนภูมิภาค : ยื่นค าขอ
ที่ที่ว่าการอ าเภอท้องที่

ที่สวนป่าตั้งอยู่ 

• ไม่มีค่าธรรมเนียม

กรุงเทพมหำนคร : ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนภูมิภำค : ที่ว่าการอ าเภอท้องท่ีที่ท าการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

หมายเหตุ : หำกผู้ท ำสวนป่ำประสงค์จะยกเลิกตรำ ตรำบุบสลำย หรือไม่ประสงค์จะท ำสวนป่ำต่อไป ต้องน ำดวงตรำไปท ำลำยต่อหน้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วย 
ส ำหรับเหตุตรำบุบสลำย หรือ สูญหำย ต้องแจ้งภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทรำบกำรบุบสลำยหรือสูญหำย

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ครบถ้วนของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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ส่วนส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5502 / โทรสำร 02 579 6533

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติสวนป่ำ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนกำรรับรองกำรตี ตอก ประทับหรือแสดงกำรยกเลิก และกำรท ำลำยตรำท่ีใช้ในกิจกรรมสวนป่ำ

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การยกเลิกตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรับแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า

30 นาที 5 วันท าการ 2 วันท าการ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ครบถ้วนของเอกสาร

ลงทะเบียนรับแจ้ง

พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเจ้าหน้าที่ออกไป
ตรวจสอบไม้ ว่ามี
ชนิดและจ านวนไม้
ถูกต้องตามที่ได้แจ้ง

ไว้หรือไม่

พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือผู้ได้รับมอบหมาย
พิจารณาออกหนังสือ
รับรองการแจ้งตัด
หรือโค่นไม้ฯ ให้แก่

ผู้ท าสวนป่า

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

7 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• ส ำเนำหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนท่ีดินเป็นส่วนป่ำ (สป.3)
• แบบแจ้งกำรตัดหรือโค่นไม้ท่ีได้มำจำกกำรท ำสวนป่ำ
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิตบิุคคล

กทม. : แจ้งการตัด
หรือโค่นไม้ ที่ส่วน
ส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจ กรมป่าไม้

ส่วนภูมิภาค : แจ้ง
การตัดหรือโค่นไม้

ที่ว่าการอ าเภอท้องที่
ที่สวนป่าตั้งอยู่ 

• ไม่มีค่าธรรมเนียม

กรุงเทพมหำนคร : ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนภูมิภำค : ที่ว่าการอ าเภอท้องท่ีที่ท าการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

หมายเหตุ : เมื่อผู้ท ำสวนป่ำแจ้งกำรตัดหรือโค่นไม้ต่อพนักงำนเจำ้หน้ำที่แล้ว สำมำรถด ำเนินกำรตัดหรือโค่นไม้ที่แจง้ได้เลย
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ส่วนส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5502 / โทรสำร 02 579 6533

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติสวนป่ำ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรแจ้ง กำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งตัดหรือโค่นไม้ กำรเก็บรักษำหนังสือรับรองกำรแจ้งบัญชีแสดงรำยกำรไม้

เอกสำรส ำคัญท่ีเกี่ยวกับกำรดังกล่ำว กำรขอ กำรออกใบแทนหนังสือรับรองกำรแจ้ง และหลักฐำนแสดงกำรได้ไม้มำโดยชอบจำกกำรท ำสวนป่ำ 
พ.ศ. 2535

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรับแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การขอและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า

30 นาที 60 นาที

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ครบถ้วนของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
สอบถามสาเหตุ

การสูญหาย ช ารุด หรือ 
ถูกท าลาย วันเดือน ปี 

ที่หาย ตลอดจน
รายละเอียดต่างๆ

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

3 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• ค ำขอใบแทนหนังสือรับรองกำรแจ้งตัดหรือโค่นไม้ท่ีได้มำจำกกำรท ำสวนป่ำ
• หลักฐำนกำรแจ้งควำมของสถำนีต ำรวจท้องท่ี ฉบับจริง กรณี สูญหำย
• หนังสือรับรองช ำรุดหรือถูกท ำลำยบำงส่วน กรณี ช ำรุดหรือถูกท ำลำยบำงส่วน
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิตบิุคคล

กทม. : ยื่นค าขอที่
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจ กรมป่าไม้

ส่วนภูมิภาค : ยื่นค าขอ
ที่ว่าการอ าเภอท้องที่

ที่สวนป่าตั้งอยู่

• ไม่มีค่าธรรมเนียม

กรุงเทพมหานคร : ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนภูมิภาค : ที่ว่าการอ าเภอท้องท่ี หรือส านักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสวนป่าตั้งอยู่

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกใบแทนหนังสือ
รับรองการแจ้งตัดฯ

3 วัน
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ส่วนส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้ อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5502 / โทรสำร 02 579 6533

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติสวนป่ำ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรแจ้ง กำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งตัดหรือโค่นไม้ กำรเก็บรักษำหนังสือรับรองกำรแจ้งบัญชีแสดงรำยกำรไม้

เอกสำรส ำคัญท่ีเกี่ยวกับกำรดังกล่ำว กำรขอ กำรออกใบแทนหนังสือรับรองกำรแจ้ง และหลักฐำนแสดงกำรได้ไม้มำโดยชอบจำกกำรท ำสวนป่ำ 
พ.ศ. 2535

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การขอและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรับลงทะเบียนหนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า

30 นาที 5 วันท าการ

ตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ

นายทะเบียนสั่งรับ
ลงทะเบียนเล่มที่ของ

หนังสือ สป.15

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

5 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• ส ำเนำหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนท่ีดินเป็นส่วนป่ำ (สป.3)
• หนังสือรับรองกำรแจ้งตัดหรือโค่นไม้ท่ีได้มำจำกกำรท ำสวนป่ำ (สป.13) 
• หนังสือบัญชีแสดงรำยกำรไม้ท่ีได้มำจำกกำรท ำสวนป่ำ (สป.15)
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิตบิุคคล

กทม. : ยื่นค าขอที่
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจ กรมป่าไม้

• ไม่มีค่าธรรมเนียม

กรุงเทพมหำนคร : ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนภูมิภำค : ที่ว่าการอ าเภอท้องท่ี หรือส านักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสวนป่าตั้งอยู่

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ยื่นค าขอ

ส่วนภูมิภาค : ยื่นค าขอที่ 
ที่ว่าการอ าเภอท้องที่

ที่สวนป่าตั้งอยู่
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ส่วนส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5502 / โทรสำร 02 579 6533

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติสวนป่ำ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรน ำไม้ท่อน ไม้แปรรูป หรือสิ่งประดิษฐ์ฯ ท่ีได้มำจำกกำรท ำสวนป่ำเคลื่อนท่ี พ.ศ. 2535

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรับลงทะเบียนหนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อท าการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า

30 นาที 45 นาที 10 วันท าการ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ครบถ้วนของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกใบรับค าขอ
และก าหนดวัน 

และเวลา เพื่อท า
การตรวจสอบ
สถานที่ตั้งและ

เครื่องจักร

พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกตรวจสอบพื้นที่ 

และรายงานผล
การตรวจสอบ
ต่อนายทะเบียน

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

15 วันท าการ

กทม. : ยื่นค าขอที่
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจ กรมป่าไม้

• ค ำขออนุญำตใช้สถำนท่ีเพื่อท ำกำรแปรรูปไม้ท่ีได้มำจำกกำรท ำสวนป่ำ ฉบับจริง
• ส ำเนำหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่ำ
• ส ำเนำหนังสือรับรองกำรแจ้งตัดหรือโค่นไม้ท่ีได้มำจำกกำรท ำสวนป่ำ
• บัญชีไม้ท่อนก่อนท ำกำรแปรรูป ฉบับจริง
• แผนท่ีสังเขปแสดงต ำแหน่งท่ีตั้งสถำนท่ีขออนุญำตท ำกำรแปรรูปไม้ท่ีได้มำจำกกำรท ำสวนป่ำ ฉบับจริง
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิตบิุคคล
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 

5 วันท าการ

นายทะเบียน
พิจารณาลงนาม

และแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้รับค าขอทราบ

(ต่อ)

ส่วนภูมิภาค : ยื่นค าขอที่ 
ที่ว่าการอ าเภอท้องที่

ที่สวนป่าตั้งอยู่

• ไม่มีค่าธรรมเนียม
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อท าการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการท าสวนป่า

กรุงเทพมหำนคร : ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนภูมิภำค : ที่ว่าการอ าเภอท้องท่ีที่ท าการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ส่วนส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5502 / โทรสำร 02 579 6533

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติสวนป่ำ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
• กฎกระทรวงกำรขอรับใบอนุญำตใชส้ถำนท่ีเพื่อท ำกำรแปรรูปไม้ท่ีได้มำจำกกำรท ำเป็นสวนป่ำ พ.ศ. 2561
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงชนิดของพันธุ์ไม้หรือจ านวนไม้ทีท่ าการปลกูและบ ารุงรักษาในที่ดนิทีข่ึ้นทะเบียนเป็นสวนปา่

30 นาที 45 นาที 10 วันท าการ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ครบถ้วนของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกใบรับค าขอและก าหนด
วัน และเวลา เพื่อท าการ

ตรวจสอบสถานที่ตั้งสภาพ
ที่ดิน และชนิดของพันธุ์ไม้
และจ านวนไม้ที่ท าการปลูก

และบ ารุงรักษาในที่ดิน

พนักงานเจ้าหน้าที่
ออกตรวจสอบพื้นที่ 

และรายงานผล
การตรวจสอบ
ต่อนายทะเบียน

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

15 วันท าการ

กทม. : ยื่นค าขอที่
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจ กรมป่าไม้

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• แบบค ำขอเปล่ียนแปลงชนิดของพันธุ์ไม้หรือจ ำนวนไม้ท่ีท ำกำรปลูกและบ ำรุงรักษำในท่ีดินท่ีได้น ำมำขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่ำ ฉบับจริง
• บัญชีแสดงชนิดของพันธุ์ไม้และจ ำนวนไม้ท่ีท ำกำรปลูกและบ ำรุงรักษำ ฉบับจริง
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิติบุคคล
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 

5 วันท าการ

นายทะเบียน
พิจารณาลงนาม

และแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้รับค าขอทราบ

(ต่อ)

ส่วนภูมิภาค : ยื่นค าขอที่ 
ที่ว่าการอ าเภอท้องที่

ที่สวนป่าตั้งอยู่

• ไม่มีค่าธรรมเนียม
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหำนคร : ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนภูมิภำค : ที่ว่าการอ าเภอท้องท่ีที่ท าการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ส่วนส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 4 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5502 / โทรสำร 02 579 6533

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติสวนป่ำ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
• กฎกระทรวงกำรขอขึ้นทะเบียนและกำรออกหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่ำ พ.ศ. 2561

การเปลี่ยนแปลงชนิดของพันธุ์ไม้หรือจ านวนไม้ทีท่ าการปลกูและบ ารุงรักษาในที่ดนิทีข่ึ้นทะเบียนเป็นสวนปา่
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(กรณีย่ืนค าขอในเขตกรุงเทพมหานคร)

1 ชั่วโมง 2 วันท าการ 3 ชั่วโมง

นัดหมาย
ผู้ประกอบการเพื่อ
ตรวจสอบสินค้า

(ต่อ)

30 นาที

พิจารณาอนุญาต
และออกหนังสือ

รับรองพร้อมแจ้งผล
การพิจารณา

1 ชั่วโมง

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

3 วันท าการ

ผู้ประกอบการต้อง
ยื่นท าการนัดหมาย
ภายใน 2 วันท าการ

เจ้าหน้าที่จัดท า
รายงานผลการ

ตรวจสอบ

1 ชั่วโมง

ผู้อ านวยการ
ส่วนรับรองการป่าไม้
พิจารณาให้ความเห็น

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• แบบฟอร์มค ำขอหนังสือรับรองไม้
• ภำพถ่ำยสินค้ำไม้ ฉบับจริง
• ส ำเนำใบสั่งสินค้ำ (Invoice) จ ำนวน 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล จ ำนวน 1 ฉบับ 
• เอกสำรท่ีรับรองจำกทำงรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ แล้วแต่กรณีไม้ ฉบับจริง
• ส ำเนำเอกสำรแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองท่ีดินของรัฐ/เอกสำรท่ีแสดงกำรได้มำของไม้ ในกรณีเป็นไม้ชนิดเดียวกับไม้หวงห้ำมตำม

พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 จ ำนวน 1 ฉบับ

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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ไม่มีค่าธรรมเนียม

ส่วนรับรองการป่าไม้ ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ส่วนรับรองกำรป่ำไม้ ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร        
กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5248 - 49 / Email : rfdcertification@gmail.com

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484
• มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 11 มกรำคม 2543 เรื่อง กำรขออนุญำตส่งไม้สักสวนป่ำออกจ ำหน่ำยต่ำงประเทศและกำรขอยกเว้นพิกัดอัตรำอำกรขำออก 
• ระเบียบกระทรวงพำณิชย์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกรำชอำณำจักร พ.ศ. 2549
• ระเบียบกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง กำรส่งถ่ำนออกไปนอกรำชอำณำจักร พ.ศ. 2549 จุดประสงค์เพื่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ และเพื่อประโยชน์

ของรัฐในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้และเพื่อป้องกันกำรลักลอบตัดไม้ในป่ำธรรมชำติออกมำจ ำหน่ำยและเข้ำสู่ตลำดกำรค้ำไม้ มีผลบังคับใช้ตัง้แต่
วันท่ี 18 มีนำคม 2549

• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ เพื่อส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร พ.ศ. 2552
• ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง ก ำหนดให้ไม้เป็นสินค้ำท่ีต้องขออนุญำตในกำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร พ.ศ. 2555

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(กรณีย่ืนค าขอในเขตกรุงเทพมหานคร)
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(กรณีย่ืนค าขอในส่วนภูมิภาค)

1 ชั่วโมง 2 วันท าการ 1 วันท าการ

นัดหมาย
ผู้ประกอบการเพื่อ
ตรวจสอบสินค้า

(ต่อ)

1 ชั่วโมง

พิจารณาอนุญาต
และออกหนังสือ

รับรองพร้อมแจ้งผล
การพิจารณา

2 วันท าการ

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

7 วันท าการ

ผู้ประกอบการต้อง
ยื่นท าการนัดหมาย
ภายใน 2 วันท าการ

เจ้าหน้าที่จัดท า
รายงานผลการ

ตรวจสอบ

1 วันท าการ

ผู้อ านวยการ สจป. 
ที่ 1-13 และ สาขา
ทุกสาขา พิจารณา

ให้ความเห็น

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• แบบฟอร์มค ำขอหนังสือรับรองไม้
• ภำพถ่ำยสินค้ำไม้ ฉบับจริง
• ส ำเนำใบสั่งสินค้ำ (Invoice) จ ำนวน 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล จ ำนวน 1 ฉบับ 
• เอกสำรท่ีรับรองจำกทำงรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจแล้วแต่กรณีไม้ ฉบับจริง
• ส ำเนำเอกสำรแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองท่ีดินของรัฐ/เอกสำรท่ีแสดงกำรได้มำของไม้ ในกรณีเป็นไม้ชนิดเดียวกับไม้หวงห้ำมตำม

พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 จ ำนวน 1 ฉบับ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-13 และ สาขาทุกสาขา

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ศูนย์ป่าไม้จังหวัด

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ส่วนรับรองกำรป่ำไม้ ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร        
กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5248 - 49 / Email : rfdcertification@gmail.com

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484
• มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 11 มกรำคม 2543 เรื่อง กำรขออนุญำตส่งไม้สักสวนป่ำออกจ ำหน่ำยต่ำงประเทศและกำรขอยกเว้นพิกัดอัตรำอำกรขำออก
• ระเบียบกระทรวงพำณิชย์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกรำชอำณำจักร พ.ศ. 2549
• ระเบียบกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง กำรส่งถ่ำนออกไปนอกรำชอำณำจักร พ.ศ. 2549 จุดประสงค์เพื่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ และเพื่อประโยชน์

ของรัฐในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้และเพื่อป้องกันกำรลักลอบตัดไม้ในป่ำธรรมชำติออกมำจ ำหน่ำยและเข้ำสู่ตลำดกำรค้ำไม้ มีผลบังคับใช้ตัง้แต่
วันท่ี 18 มีนำคม 2549

• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ เพื่อส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร พ.ศ. 2552
• ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง ก ำหนดให้ไม้เป็นสินค้ำท่ีต้องขออนุญำตในกำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร พ.ศ. 2555

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(กรณีย่ืนค าขอในส่วนภูมิภาค)
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(กรณีย่ืนค าขอในเขตกรุงเทพมหานคร)

1 ชั่วโมง 2 วันท าการ 3 ชั่วโมง

รับเรื่องลงทะเบียน
ค าขอ และมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ออก
ตรวจสอบสินค้า

นัดหมาย
ผู้ประกอบการเพื่อ
ตรวจสอบสินค้า

(ต่อ)

30 นาที

พิจารณาอนุญาต
และออกหนังสือ

รับรองพร้อมแจ้งผล
การพิจารณา

1 ชั่วโมง

ผู้ประกอบการต้อง
ยื่นท าการนัดหมาย
ภายใน 2 วันท าการ

เจ้าหน้าที่จัดท า
รายงานผลการ

ตรวจสอบ

1 ชั่วโมง

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• แบบฟอร์มค ำขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ / แบบฟอร์มค ำขอหนังสือรับรองถ่ำนไม้
• ภำพถ่ำยผลิตภัณฑ์ไม/้ถ่ำนไม้ ฉบับจริง
• ส ำเนำใบส่ังสินค้ำ (Invoice) จ ำนวน 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล จ ำนวน 1 ฉบับ 
• ส ำเนำเอกสำรแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองท่ีดินของรัฐ/เอกสำรท่ีแสดงกำรได้มำของไม้ ในกรณีเป็นไม้ชนิดเดียวกับไม้หวงห้ำมตำม

พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 จ ำนวน 1 ฉบับ
• ส ำเนำหนังสือก ำกับสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือ สิ่งอื่นใดบรรดำท่ีท ำด้วยไม้หวงห้ำม / เอกสำรกำรได้มำซ่ึงผลิตภัณฑ์ไม้ โดยถูกต้องตำมกฎหมำย 

กรณีผลิตภัณฑ์ไม้ท ำจำกไม้หวงห้ำม จ ำนวน 1 ฉบับ

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

3 วันท าการ

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

ผู้อ านวยการ
ส่วนรับรองการป่าไม้
พิจารณาให้ความเห็น
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ไม่มีค่าธรรมเนียม

ส่วนรับรองการป่าไม้ ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ส่วนรับรองกำรป่ำไม้ ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร        
กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5248 - 49 / Email : rfdcertification@gmail.com

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484
• ระเบียบกระทรวงพำณิชย์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกรำชอำณำจักร พ.ศ. 2549
• ระเบียบกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง กำรส่งถ่ำนออกไปนอกรำชอำณำจักร พ.ศ. 2549 จุดประสงค์เพื่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ และเพื่อประโยชน์

ของรัฐในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้และเพื่อป้องกันกำรลักลอบตัดไม้ในป่ำธรรมชำติออกมำจ ำหน่ำยและเข้ำสู่ตลำดกำรค้ำไม้ มีผลบังคับใช้ตัง้แต่
วันท่ี 18 มีนำคม 2549

• ระเบียบกระทรวงพำณิชย์ ว่ำด้วยเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขออนุญำตส่งถ่ำนไปนอกรำชอำณำจักร พ.ศ. 2549
• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ เพื่อส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร พ.ศ. 2552
• ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง ก ำหนดให้ไม้เป็นสินค้ำท่ีต้องขออนุญำตในกำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร พ.ศ. 2555

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(กรณีย่ืนค าขอในเขตกรุงเทพมหานคร)
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(กรณีย่ืนค าขอในส่วนภูมิภาค)

1 ชั่วโมง 2 วันท าการ 1 วันท าการ

รับเรื่องลงทะเบียนค าขอ 
และมอบหมายเจ้าหน้าที่

ออกตรวจสอบสินค้า

นัดหมาย
ผู้ประกอบการเพื่อ
ตรวจสอบสินค้า

(ต่อ)

30 นาที

พิจารณาอนุญาต
และออกหนังสือ

รับรองพร้อมแจ้งผล
การพิจารณา

1 ชั่วโมง

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

5 วันท าการ

ผู้ประกอบการต้อง
ยื่นท าการนัดหมาย
ภายใน 2 วันท าการ

เจ้าหน้าที่จัดท า
รายงานผลการ

ตรวจสอบ

1 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• แบบฟอร์มค ำขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ / แบบฟอร์มค ำขอหนังสือรับรองถ่ำนไม้
• ภำพถ่ำยผลิตภัณฑ์ไม/้ถ่ำนไม้ ฉบับจริง
• ส ำเนำใบส่ังสินค้ำ (Invoice) จ ำนวน 1 ฉบับ
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล จ ำนวน 1 ฉบับ 
• ส ำเนำเอกสำรแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองท่ีดินของรัฐ/เอกสำรท่ีแสดงกำรได้มำของไม้ ในกรณีเป็นไม้ชนิดเดียวกับไม้หวงห้ำมตำม

พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 จ ำนวน 1 ฉบับ
• ส ำเนำหนังสือก ำกับสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือ สิ่งอื่นใดบรรดำท่ีท ำด้วยไม้หวงห้ำม / เอกสำรกำรได้มำซ่ึงผลิตภัณฑ์ไม้ โดยถูกต้องตำมกฎหมำย 

กรณีผลิตภัณฑ์ไม้ท ำจำกไม้หวงห้ำม จ ำนวน 1 ฉบับ

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

ผู้อ านวยการ 
ส่วนป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

พิจารณาให้ความเหน็
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ไม่มีค่าธรรมเนียม

ส่วนรับรองกำรป่ำไม้ ส ำนักเศรษฐกิจกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร        
กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5248 - 49 / Email : rfdcertification@gmail.com

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484
• ระเบียบกระทรวงพำณิชย์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกรำชอำณำจักร พ.ศ. 2549
• ระเบียบกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง กำรส่งถ่ำนออกไปนอกรำชอำณำจักร พ.ศ. 2549 จุดประสงค์เพื่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ และเพื่อประโยชน์

ของรัฐในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้และเพื่อป้องกันกำรลักลอบตัดไม้ในป่ำธรรมชำติออกมำจ ำหน่ำยและเข้ำสู่ตลำดกำรค้ำไม้ มีผลบังคับใช้ตัง้แต่
วันท่ี 18 มีนำคม 2549

• ระเบียบกระทรวงพำณิชย์ ว่ำด้วยเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขออนุญำตส่งถ่ำนไปนอกรำชอำณำจักร พ.ศ. 2549
• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่ำนไม้ เพื่อส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร พ.ศ. 2552
• ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง ก ำหนดให้ไม้เป็นสินค้ำท่ีต้องขออนุญำตในกำรส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร พ.ศ. 2555

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 - 13 และ สาขาทุกสาขา

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ศูนย์ป่าไม้จังหวัด

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(กรณีย่ืนค าขอในส่วนภูมิภาค)
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1 วันท าการ 3 วันท าการ 21 วันท าการ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบสถานที่
และประมวลเรื่อง

(ต่อ)

10 วันท าการ

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

(กรอ.)

เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือ
ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผู้ยื่นค าขอ 
และตรวจสอบ

สถานที่ตั้งโรงงาน

พิจารณาผลการตรวจ 
และท าความเห็นเสนอ

คณะกรรมการฯ
พิจารณาการตั้งโรงงาน

แปรรูปไม้

10 วันท าการ

คณะกรรมการ
พิจารณาฯ ให้

ความเห็น และแจ้งผล
การพิจารณาให้
กรมป่าไม้และ
กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมทราบ

45 วันท าการ 7 วันท าการ

เจ้าหน้าที่
ประมวลเรื่อง

ผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมป่าไม้

ลงนามอนุญาต
และแจ้งผลการ

พิจารณาอนุญาต

3 วันท าการ

10 นาที

(ต่อ)

2 วันท าการ

ผู้ได้รับมอบหมายจาก
อธิบดีกรมป่าไม้ลง

นามในใบอนุญาตและ
แจ้งรับใบอนุญาต

3 วันท าการ

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

105 วันท าการ

การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพ่ือผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น
โดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล  สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ 

มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน ปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล ตามมติคณะรัฐมนตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ตรวจสอบประวัตอิาชญากร 

(ผู้ยื่นค าขอต้องไปพิมพ์
ลายน้ิวมือเพื่อตรวจสอบประวัต)ิ

กรมบังคับคดีตรวจสอบประวัติ
บุคคลล้มละลาย

ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองตรวจสอบสถานที่ตั้ง
โรงงานฯ (กรณีใช้เครื่องจักร

ตั้งแต่ 5.00 แรงม้า)

กรอ. ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปโดยใช้เครื่องจักร คิดตามจ านวนแรงม้า แรงม้าละ 50 บาท
• ค่าธรรมเนียมใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง ฉบับละ 1 บาท

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้
อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพ่ือผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น
โดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล  สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ 

มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน ปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล ตามมติคณะรัฐมนตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

• บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง 
• หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง 
• ใบรับค าขอ และ ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2519)  
• แผนท่ีสังเขปประกอบกิจการ อาณาเขต และสถานท่ีติดต่อใกล้เคียง 
• แผนผังแสดงต าแหน่งเครื่องจักรและบัญชีรายละเอียดเครื่องจักร 
• ส าเนาหลักฐานแสดงการใช้สถานท่ีประกอบกิจการ เช่น ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ส าเนาโฉนดท่ีดิน หรือ สัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอม

ให้ใช้สถานท่ี พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานท่ี
• ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิติบุคคล
• ใบแจ้งแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ ปริมาณการใช้ / ปี และ การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 
• ค าขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร        
กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5202 – 5203 / โทรสาร 02 579 6533

กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สายด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สายด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวรป์าร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สายด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสาร 02 502 6132
www.pacc.go.th  
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 48
• พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
• พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
• กฎกระทรวง ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้ และมีไม้แปรรูป
• ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 

การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพ่ือผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น
โดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล  สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ 

มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน ปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล ตามมติคณะรัฐมนตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร

1 วันท าการ 3 วันท าการ

เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือ
ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผู้ยื่นค าขอ 
และตรวจสอบ

สถานที่ตั้งโรงงาน

(ต่อ)

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

49 วันท าการ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ตรวจสอบประวัติอาชญากร 

(ผู้ยื่นค าขอต้อง
ไปพิมพ์ลายน้ิวมอืเพื่อ

ตรวจสอบประวัติ)

กรมบังคับคดีตรวจสอบ
ประวัติบุคคลล้มละลาย

ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองตรวจสอบสถาน

ที่ตั้งโรงงานฯ
(กรณีใช้เครื่องจักร
ตั้งแต่ 5 แรงม้า)

7 วันท าการ

พนักงาน
เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบสถานที่
และประมวลเรื่อง

30 วันท าการ

ผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมป่าไม้

ลงนามอนุญาต
และแจ้งผลการ

พิจารณาอนุญาต

ผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมป่าไม้
ลงนามในใบอนุญาต
และแจ้งรับใบอนุญาต

3 วันท าการ 10 นาที 2 วันท าการ 3 วันท าการ

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4) (กรณีปรับปรุงเครื่องจักร/

ย้ำยโรงงำนต้ังแต่ 5.00 แรงม้ำ) จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• ใบรับค ำขอ และ ค ำขอ 1 ตำมแบบท้ำยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2519) 
• แผนท่ีสังเขปประกอบกิจกำร อำณำเขต และสถำนท่ีติดต่อใกล้เคียง 
• แผนผังแสดงต ำแหน่งเครื่องจักรและบัญชีรำยละเอียดเครื่องจักร 
• ส ำเนำหลักฐำนแสดงกำรใช้สถำนท่ีประกอบกิจกำร เช่น ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ส ำเนำโฉนดท่ีดิน หรือ สัญญำเช่ำ หรือหนังสือยินยอม

ให้ใช้สถำนท่ี พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัว ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำของสถำนท่ี
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิติบุคคล
• ค ำขอใบคู่มือคนงำนหรือผู้รับจ้ำง

• ใบอนุญำตต้ังโรงงำนแปรรูปโดยใช้เครื่องจักร คิดตำมจ ำนวนแรงม้ำ แรงม้าละ 50 บาท
• ใบคู่มือคนงำนหรือผู้รับจ้ำง ฉบับละ 1 บาท

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ส่วนอนุญำตอุตสำหกรรมไม้ ส ำนักกำรอนุญำต กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร        
กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5202 – 5203 / โทรสำร 02 579 6533

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors
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• พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 มำตรำ 48
• พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518
• พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535
• กฎกระทรวง ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2519) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 ว่ำด้วยกำรแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป
• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรควบคุมกำรแปรรูปไม้ พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 พ.ศ. 2541

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม                
การแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้า และการแปรรูปไม้ชั่วคราวมิใช่เพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร

1 วันท าการ 7 วันท าการ 3 วันท าการ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบสถานที่
และประมวลเรื่อง

ผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมป่าไม้

ลงนามอนุญาต
และแจ้งผลการ

พิจารณาอนุญาต

10 นาที

(ต่อ)

2 วันท าการ

ผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมป่าไม้

ลงนามใน
ใบอนุญาตและแจ้ง

รับใบอนุญาต

3 วันท าการ

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

16 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• ค ำขอ 1 ตำมแบบท้ำยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2519) 
• แผนท่ีสังเขปแสดงสถำนท่ีประกอบกิจกำร อำณำเขต และสถำนท่ีติดต่อข้ำงเคียง 
• ส ำเนำหลักฐำนแสดงกำรใช้สถำนท่ีประกอบกิจกำร เช่น ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ส ำเนำโฉนดท่ีดิน หรือ สัญญำเช่ำ หรือหนังสือยินยอม

ให้ใช้สถำนท่ี พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัว ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำของสถำนท่ี
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิติบุคคล
• กำรขออนุญำตท ำกำรแปรรูปไม้ช่ัวครำว ให้ยื่นบัญชีรำยกำรไม้และหลักฐำนกำรได้มำ
• ใบรับค ำขอ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ครบถ้วนของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• ใบอนุญำตต้ังโรงงำนแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน คิดตำมจ ำนวนคน คนละ 10 บาท
• ใบอนุญำตท ำกำรแปรรูปไม้เพ่ือกำรค้ำ คิดตำมปริมำตรไม้ท่ียังมิได้แปรรูป ลูกบาศก์เมตรละ 10 บาท

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ส่วนอนุญำตอุตสำหกรรมไม้ ส ำนักกำรอนุญำต กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร        
กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5202 – 5203 / โทรสำร 02 579 6533

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม                
การแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้า และการแปรรูปไม้ชั่วคราวมิใช่เพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร

• พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 มำตรำ 48
• กฎกระทรวง ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2519) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 ว่ำด้วยกำรแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป
• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรควบคุมกำรแปรรูปไม้ ตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 พ.ศ. 2541
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร

1 วันท าการ 7 วันท าการ 3 วันท าการ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบสถานที่
และประมวลเรื่อง

ผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมป่าไม้

ลงนามอนุญาต
และแจ้งผลการ

พิจารณาอนุญาต

10 นาที

(ต่อ)

2 วันท าการ

ผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมป่าไม้

ลงนามใน
ใบอนุญาตและแจ้ง

รับใบอนุญาต

3 วันท าการ

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

16 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริง
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• ค ำขอ 1 ตำมแบบท้ำยกระทรวง ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2519)
• แผนท่ีสังเขปสถำนท่ีประกอบกิจกำร อำณำเขต และสถำนท่ีติดต่อข้ำงเคียง
• ส ำเนำหลักฐำนแสดงกำรใช้สถำนท่ีประกอบกิจกำร เช่น ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ส ำเนำโฉนดท่ีดิน หรือ สัญญำเช่ำ หรือหนังสือยินยอม

ให้ใช้สถำนท่ี พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัว ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำของสถำนท่ี
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิติบุคคล
• บัญชีรำยกำรไม้แปรรูป (ถ้ำม)ี พร้อมหลักฐำนกำรได้มำ โดยถูกต้องตำมกฎหำย
• ส ำเนำค ำขอใบคู่มือคนงำนหรือผู้รับจ้ำง
• ใบรับค ำขอ

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร

• ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตตั้งโรงค้ำไม้แปรรูป ฉบับละ 1,000 บาท
• ค่ำธรรมเนียมใบคู่มือคนงำนหรือผู้รับจ้ำง ฉบับละ 1 บาท

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)

ส่วนอนุญำตอุตสำหกรรมไม้ ส ำนักกำรอนุญำต กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร        
กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5202 – 5203 / โทรสำร 02 579 6533

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 มำตรำ 48
• กฎกระทรวง ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2519) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 ว่ำด้วยกำรแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป
• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรควบคุมกำรแปรรูป ตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 พ.ศ. 2541  
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุญาตค้าหรือมีไว้ครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท า
ด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร

1 วันท าการ 7 วันท าการ 3 วันท าการ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบสถานที่
และประมวลเรื่อง

ผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมป่าไม้

ลงนามอนุญาต
และแจ้งผลการ

พิจารณาอนุญาต

10 นาที

(ต่อ)

2 วันท าการ

ผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมป่าไม้

ลงนามใน
ใบอนุญาตและแจ้ง

รับใบอนุญาต

3 วันท าการ

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

16 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริง
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• ใบรับค ำขอ และ ค ำขอรับใบอนุญำตฯ ตำมแบบท้ำยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 27 (พ.ศ. 2530) 
• แผนท่ีสังเขปสถำนท่ีประกอบกิจกำร อำณำเขต และสถำนท่ีติดต่อข้ำงเคียง 
• ส ำเนำหลักฐำนแสดงกำรใช้สถำนท่ีประกอบกิจกำร เช่น ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ส ำเนำโฉนดท่ีดิน หรือ สัญญำเช่ำ หรือหนังสือยินยอม

ให้ใช้สถำนท่ี พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัว ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำของสถำนท่ี
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิติบุคคล
• บัญชีรำยกำรสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ำม)ี พร้อมหลักฐำนกำรได้มำโดยถูกต้องตำมกฎหมำย 
• ค ำขอใบคู่มือคนงำนหรือผู้รับจ้ำง 

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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• ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตค้ำหรือมีไว้ครอบครองเพื่อกำรค้ำ ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดำท่ีท ำด้วยไม้หวงห้ำม  ฉบับละ 2,000 บาท
• ค่ำธรรมเนียมใบคู่มือคนงำนหรือผู้รับจ้ำง ฉบับละ 1 บาท

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ส่วนอนุญำตอุตสำหกรรมไม้ ส ำนักกำรอนุญำต กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร        
กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5202 – 5203 / โทรสำร 02 579 6533

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 มำตรำ 53 ตรี (ภำยในเขตควบคุม ห้ำมมิให้ผู้ใดค้ำ หรือมีไว้ครอบครองเพื่อกำรค้ำ ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ 
เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดำท่ีท ำด้วยไม้หวงห้ำม ท่ีมีชนิดไม้ ขนำด หรือ ปริมำณเกินกว่ำท่ีรัฐมนตรีก ำหนดตำมมำตรำ 53 ทวิ เว้นแต่ได้รับ
อนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี

• กฎกระทรวงฉบับท่ี 27 (พ.ศ. 2530) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 ว่ำด้วยกำรค้ำหรือมีไว้ครอบครองเพื่อกำรค้ำ 
ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดำท่ีท ำด้วยไม้หวงห้ำม

• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำควบคุมกำรแปรรูปไม้ ตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 พ.ศ. 2541

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุญาตค้าหรือมีไว้ครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท า
ด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุญาต ปรับปรุงเคร่ืองจักร การเพ่ิม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้
วัตถุดิบ ย้ายสถานที่ตั้ง โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร

1 วันท าการ 7 วันท าการ 3 วันท าการ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบสถานที่
และประมวลเรื่อง

ผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมป่าไม้

ลงนามอนุญาต
และแจ้งผลการ

พิจารณาอนุญาต

10 นาที
(ต่อ)

2 วันท าการ

ผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมป่าไม้

ลงนามใน
ใบอนุญาตและแจ้ง

รับใบอนุญาต

3 วันท าการ

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

16 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• ค ำขอ 1 ตำมแบบท้ำยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2519) 
• แผนท่ีสังเขปสถำนท่ีประกอบกิจกำร อำณำเขต และสถำนท่ีติดต่อข้ำงเคียง (กรณีขอย้ำยสถำนท่ีตั้ง)
• ส ำเนำหลักฐำนแสดงกำรใช้สถำนท่ีประกอบกิจกำร เช่น ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ส ำเนำโฉนดท่ีดิน หรือ สัญญำเช่ำ หรือหนังสือยินยอม

ให้ใช้สถำนท่ี พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัว ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำของสถำนท่ี (กรณีขอย้ำยสถำนท่ีตั้ง)
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิติบุคคล
• บัญชีแสดงรำยละเอียดเครื่องจักร แผนผังแสดงต ำแหน่งท่ีตั้งเครื่องจักรท่ีได้รับอนุญำตอยู่เดิมซ่ึงประสงค์จะใช้ในกิจกำรต่อไป เครื่องจักรท่ีขอ

เปลี่ยนแปลงหรือเลิกใช้ เครื่องจักรท่ีขอเพิ่ม และเครื่องจักรท้ังหมด (กรณีขอปรับปรุงเครื่องจักร)
• ส ำเนำใบอนุญำตตั้งโรงงำนแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
• ใบรับค ำขอ

กรณีปรับปรุง
เครื่องจักรแล้ว

ก าลังแรงม้าเพิ่มขึ้น 
/ กรณีย้ายสถาน

ที่ตั้ง

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุญาต ปรับปรุงเคร่ืองจักร การเพ่ิม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้
วัตถุดิบ ย้ายสถานที่ตั้ง โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในเขตกรุงเทพมหานคร

• หนังสือชี้แจงเหตุผลในกำรขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในกำรผลิต (กรณีขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในกำรผลิต)
• หนังสือชี้แจงเหตุผลในกำรขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงกำรใช้วัตถุดิบ (กรณีขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงกำรใช้วัตถุดิบ)
• ส ำเนำหนังสืออนุญำตของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม (กรณีใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5.00 แรงม้ำ / กรณีย้ำยสถำนท่ีตั้ง)

(ต่อ)

• กำรอนุญำตให้เพิ่มก ำลังแรงม้ำ คิดตำมจ ำนวนแรงม้ำท่ีเพิ่มขึ้น แรงม้าละ 50 บาท
• กำรอนุญำตย้ำยสถำนท่ีตั้งโรงงำน คิดตำมจ ำนวนแรงม้ำ แรงม้าละ 50 บาท
• กำรอนุญำต เพ่ิม ลด เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ กำรเพิ่ม ลด เปล่ียนแปลง กำรใช้วัตถุดิบ ไม่มีค่าธรรมเนียม

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)

ส่วนอนุญำตอุตสำหกรรมไม้ ส ำนักกำรอนุญำต กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร        
กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5202 – 5203 / โทรสำร 02 579 6533

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรควบคุมกำรแปรรูปไม้ พุทธศักรำช 2484 พ.ศ. 2541
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรับโอน การแก้ไขอาณาเขตและสาระส าคัญในการอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร

1 วันท าการ 7 วันท าการ 3 วันท าการ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบสถานที่
และประมวลเรื่อง

ผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมป่าไม้

ลงนามอนุญาตและแจ้ง
ผลการพิจารณาอนุญาต 
(เฉพาะกรณีรับโอน

ใบอนุญาต) 10 นาที

(ต่อ)

2 วันท าการ

ผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมป่าไม้

ลงนามใน
ใบอนุญาตและแจ้ง

รับใบอนุญาต

3 วันท าการ

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

16 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• ค ำขอ 1 (กรณีโรงค้ำไม้แปรรูป / โรงงำน) / ค ำขอรับใบอนุญำต (กรณีค้ำสิ่งประดิษฐ์ฯ) 
• ส ำเนำใบอนุญำต
• ส ำเนำหลักฐำนแสดงกำรใช้สถำนท่ีประกอบกิจกำร เช่น ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ส ำเนำโฉนดท่ีดิน หรือ สัญญำเช่ำ หรือหนังสือยินยอม

ให้ใช้สถำนท่ี พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัว ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำของสถำนท่ี
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิติบุคคล
• ใบรับค ำขอ
• แผนผังแสดงสถำนท่ีประกอบกำรที่ได้รับอนุญำตเดิมและแสดงส่วนท่ีขอขยำยหรือลด (กรณีแก้ไขอำณำเขต)
• หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล , กำรเปลี่ยนหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร , ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือส ำเนำกำรเปลี่ยนแปลงท้องท่ี

ปกครอง (กรณีแก้ไขสำระส ำคัญในกำรอนุญำตในแต่ละสำระส ำคัญ)

เฉพาะกรณีรับ
โอนใบอนุญาต

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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ค่ำธรรมเนียมกำรโอน คิดครึ่งอัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตน้ันๆ
• ใบอนุญำตต้ังโรงค้ำไม้แปรรูป  ฉบับละ 500 บาท
• ใบอนุญำตค้ำหรือมีไว้ครอบครองเพื่อกำรค้ำ ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดำท่ีท ำด้วยไม้หวงห้ำม ฉบับละ 1,000 บาท
• ใบอนุญำตต้ังโรงงำนแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร คิดตำมจ ำนวนแรงม้ำ แรงม้าละ 25 บาท
• ใบอนุญำตต้ังโรงงำนแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน คิดตำมจ ำนวนคนงำน คนละ 5 บาท
• การแก้ไขอาณาเขตและสาระส าคัญในการอนุญาต ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ส่วนอนุญำตอุตสำหกรรมไม้ ส ำนักกำรอนุญำต กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร        
กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5202 – 5203 / โทรสำร 02 579 6533

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรควบคุมกำรแปรรูปไม้ ตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 พ.ศ. 2541

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรับโอน การแก้ไขอาณาเขตและสาระส าคัญในการอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• ใบอนุญำต และ ใบรับค ำขอ (ค ำขอ 1 ส ำหรับกรณีโรงค้ำไม้แปรรูป/โรงงำน และ ค ำขอรับใบอนุญำต ส ำหรับกรณีสิ่งประดิษฐ์ )
• ค ำขอใบคู่มือคนงำนหรือผู้รับจ้ำง 
กรณียื่นค าขอล่าช้า จะต้องมีเอกสำรเพิ่มเติม ดังน้ี
• บันทึกประกอบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต
กรณีโรงงาน จะต้องมีเอกสำรเพิ่มเติม ดังน้ี
• บัญชีสถิติแสดงกำรด ำเนินกำรในรอบปีท่ีผ่ำนมำของโรงงำนแปรรูปไม้ ฉบับจริง
• สมุดบัญชีไม้ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ฉบับจริง
กรณีโรงค้าไม้แปรรูป จะต้องมีเอกสำรเพิ่มเติม ดังน้ี
• บัญชีสถิติแสดงกำรด ำเนินกำรในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ของโรงค้ำไม้แปรรูป ฉบับจริง
• สมุดบัญชีไม้ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ฉบับจริง

20 นาที 30 นาที 1 วันท าการ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบบัญชี
และปิดยอดบัญชี

ผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมป่าไม้

ลงนามอนุญาต
และแจ้งผลการ

พิจารณาอนุญาต

1 วันท าการ
(ต่อ)

2 วันท าการ

ผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมป่าไม้
ลงนามในใบอนุญาต
และแจ้งรับใบอนุญาต

1 วันท าการ

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

5 วันท าการ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ประมวลเรื่องเสนอ

10 นาที

หมายเหตุ : 1. กำรประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมไม้จะต้องได้รับอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรจำกกรมป่ำไม้ กำรอนุญำตมีก ำหนดอำยุใบอนุญำตได้ครำวละไม่เกิน 1 ปี
2. ในกำรตรวจสอบกำรขอต่ออำยใุบอนุญำต พนักงำนเจ้ำหน้ำทีจ่ะตรวจสอบเอกสำรและบัญชสีถิติแสดงกำรด ำเนินกำรในรอบปทีี่ผ่ำนมำ สมุดบัญชีหรือสมุดบัญชี

สิ่งประดิษฐ์ฯ เป็นไปตำมระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรควบคุมไมแ้ปรรูป ตำมพระรำชบญัญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 พ.ศ. 2541 ข้อ 37 กำรต่ออำยุใบอนุญำต

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร

กรณีค้าส่ิงประดิษฐ์ฯ จะต้องมีเอกสำรเพิ่มเติม ดังน้ี
• บัญชีสถิติแสดงกำรด ำเนินกำรในรอบปีท่ีผ่ำนมำของผู้รับอนุญำตค้ำหรือมีไว้ครอบครองเพื่อกำรค้ำ ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ฯ ฉบับจริง
• สมุดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ฉบับจริง 

(ต่อ)

• ใบอนุญำตต้ังโรงงำนแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร คิดตำมจ ำนวนแรงม้ำ แรงม้าละ 50 บาท
• ใบอนุญำตต้ังโรงงำนแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน คิดตำมจ ำนวนคนงำน คนละ 10 บาท
• ใบอนุญำตต้ังโรงงำนแปรรูป ฉบับละ 1,000 บาท
• ใบอนุญำตค้ำหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อกำรค้ำ ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดำท่ีท ำด้วยไม้หวงห้ำม  ฉบับละ 2,000 บาท
• ค่ำธรรมเนียมใบคู่มือคนงำนหรือผู้รับจ้ำง ฉบับละ 1 บาท

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ส่วนอนุญำตอุตสำหกรรมไม้ ส ำนักกำรอนุญำต กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร        
กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5202 – 5203 / โทรสำร 02 579 6533

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรควบคุมกำรแปรรูปไม้ ตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 พ.ศ. 2541
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุญาตท าการแปรรูปไม้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ข้ึน ในเขตกรุงเทพมหานคร

1 วันท าการ 7 วันท าการ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบสถานที่
และประมวลเรื่อง

ผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมป่าไม้

ลงนามอนุญาต
และแจ้งผลการ

พิจารณาอนุญาต

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

11 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• ค ำขอ 1 ตำมแบบท้ำยกระทรวง ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2519)
• ส ำเนำใบอนุญำต
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิติบุคคล
• หนังสือชี้แจงกรรมวิธีท่ีขอด ำเนินกำร พร้อมเหตุผลควำมจ ำเป็น
• ใบรับค ำขอ

3 วันท าการ

• ไม่มีค่าธรรมเนียม

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ส่วนอนุญำตอุตสำหกรรมไม้ ส ำนักกำรอนุญำต กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร        
กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5202 – 5203 / โทรสำร 02 579 6533

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 มำตรำ 52
• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรควบคุมกำรแปรรูปไม้ ตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 พ.ศ. 2541 

การอนุญาตท าการแปรรูปไม้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ข้ึน ในเขตกรุงเทพมหานคร
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ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

10 นาที

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุญาตให้ประทับตราประจ าต่อหนังสือก ากับไม้แปรรูป หนังสือก ากับไม้ยางพาราแปรรูปและ 
หนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร

5 นาที 3 นาที 1 นาที

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบหนังสือ

ก ากับ / เสนอ
ความเห็นให้ผู้ได้รับ
มอบหมายจากอธิบดี
กรมป่าไม้พิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่
ประทับตราลงใน

หนังสือก ากับ / มอบ
ให้ผู้ประกอบการ

1 นาที

ผู้ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมป่าไม้
พิจารณาอนุญาตให้
ประทับตราประจ า
ต่อหนังสือก ากับ

• ค ำขอประทับตรำหนังสือก ำกับ
• ส ำเนำใบอนุญำต ฉบับปัจจุบัน
• สมุดบัญชีไม้แปรรูปหรือสมุดบัญชีส่ิงประดิษฐ์ฯ (บัญชีแนบ 2) ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ
• หนังสือก ำกับไม้แปรรูปหรือหนังสือก ำกับสิ่งประดิษฐ์ฯ ฉบับเดิม (ถ้ำม)ี

• ไม่มีค่าธรรมเนียม

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนอนุญำตอุตสำหกรรมไม้ ส ำนักกำรอนุญำต กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร        
กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5202 – 5203 / โทรสำร 02 579 6533

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยตรำประทับประจ ำต่อหนังสือก ำกับไม้แปรรูปและหนังสือก ำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งใดบรรดำท่ีท ำด้วยไมห้วงห้ำม 
พ.ศ. 2533 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ประกำศ ณ วันท่ี 27 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2545

• ประกำศกรมป่ำไม้ เรื่อง ให้ผู้รับอนุญำตค้ำหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อกำรค้ำ ซ่ึงสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือ สิ่งอื่นใดบรรดำท่ีท ำด้วยไม้หวงห้ำมออก
หนังสือก ำกับส่ิงประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือ สิ่งอื่นใดบรรดำท่ีท ำด้วยไม้หวงห้ำม ลงวันท่ี 16 พฤศจิกำยน 2534

• ประกำศกรมป่ำไม้ เรื่อง กำรให้ผู้รับอนุญำตต้ังโรงงำนแปรรูปไม้หรือโรงค้ำไม้แปรรูปออกหนังสือก ำกับไม้แปรรูปลงวันท่ี 10 มกรำคม พ.ศ. 2546
• ประกำศกรมป่ำไม้ เรื่อง กำรให้ผู้รับอนุญำตต้ังโรงงำนแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อท ำกำรแปรรูปไม้ยำงพำรำหรือโรงค้ำไม้แปรรูปออกหนังสือ

ก ำกับไม้แปรรูปลงวันท่ี 23 มกรำคม 2546
• ประกำศกรมป่ำไม้ เรื่อง กำรให้ผู้รับอนุญำตต้ังโรงงำนแปรรูปไม้ หรือ โรงค้ำแปรรูปออกหนังสือก ำกับแปรรูป (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 17 กุมภำพันธ์  

พ.ศ. 2547

การอนุญาตให้ประทับตราประจ าต่อหนังสือก ากับไม้แปรรูป หนังสือก ากับไม้ยางพาราแปรรูปและ 
หนังสือก ากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ท าด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร
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(ต่อ)

พิจารณาผลการตรวจ 
และท าความเห็นเสนอ

คณะกรรมการฯ
พิจารณาการตั้ง
โรงงานแปรรูปไม้

10 วันท าการ

คณะกรรมการ
พิจารณาฯ 

ให้ความเห็น และ
แจ้งผลการพิจารณา
ให้กรมป่าไม้และ

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมทราบ

45 วันท าการ 20 วันท าการ

ส านักการอนุญาต 
ประมวลเรื่องเสนอ
อธิบดีกรมป่าไม้

อธิบดีกรมป่าไม้
ลงนามอนุญาตและแจ้งผล
การพิจารณาอนุญาตให้

ผู้ว่าราชการจังหวัด ส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ /

ศูนย์ป่าไม้ทราบ

10 วันท าการ

ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือผู้ได้รับ

มอบหมายแจ้งผล
การพิจารณา

อนุญาต

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพ่ือผลิตไม้แปรรูปหรือชิน้ไมส้ับจากไม้ยางพาราและไมท้ีป่ลูกขึ้น
โดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล  สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ 

มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน ปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล ตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนภูมิภาค

1 วันท าการ 3 วันท าการ 21 วันท าการ

กรอ. ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ครบถ้วนของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบสถานที่
และประมวลเรื่อง

10 วันท าการ

ส านักงาน
อุตสาหกรรม

จังหวัด (กรอ.)

เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือ
ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผู้ยื่นค าขอ 
และตรวจสอบ

สถานที่ตั้งโรงงาน

(ต่อ)

15 วันท าการ

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

142 วันท าการ

7 วันท าการ

10 นาที

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ตรวจสอบประวัติอาชญากร 

(ผู้ยื่นค าขอต้องไปพิมพ์
ลายน้ิวมือเพื่อตรวจสอบประวตัิ)

กรมบังคับคดีตรวจสอบประวัติ
บุคคลล้มละลาย

ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองตรวจสอบสถานที่ตั้ง
โรงงานฯ (กรณีใช้เครื่องจักร

ตั้งแต่ 5 แรงม้า)

ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ลงนามในใบอนุญาตและ

แจ้งรับใบอนุญาต
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปโดยใช้เครื่องจักร คิดตามจ านวนแรงม้า แรงม้าละ 50 บาท
• ค่าธรรมเนียมใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง ฉบับละ 1 บาท

ยื่นค าขอตาม พระราชบัญญัติโรงงาน และ พระราชบัญญัติป่าไม้ พร้อมกัน ณ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ขอตั้งโรงงาน

เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพ่ือผลิตไม้แปรรูปหรือชิน้ไมส้ับจากไม้ยางพาราและไมท้ีป่ลูกขึ้น
โดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล  สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ 

มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน ปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล ตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนภูมิภาค

• บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง 
• หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง 
• ใบรับค าขอ และ ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2519) 
• แผนท่ีสังเขปประกอบกิจการ อาณาเขต และสถานท่ีติดต่อใกล้เคียง 
• แผนผังแสดงต าแหน่งเครื่องจักรและบัญชีรายละเอียดเครื่องจักร 
• ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณสถานท่ีขออนุญาตตั้งโรงงานโดยรอบทุกด้านจ านวน 5 ภาพ และ แผนท่ีมาตราส่วน 1 : 50,000 (ยกเว้นโรงงานฯ ท่ีตั้งอยู่

ในท้องท่ีจังหวัดท่ีไม่มีป่าไม้ คือ สิงห์บุรี อ่างทอง ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม
และสมุทรปราการ)

• ส าเนาหลักฐานแสดงการใช้สถานท่ีประกอบกิจการ เช่น ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ส าเนาโฉนดท่ีดิน หรือ สัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอม
ให้ใช้สถานท่ี พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานท่ี

• ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิติบุคคล
• ใบแจ้งแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ ปริมาณการใช้ / ปี และ การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 
• ค าขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร        
กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5202 – 5203 / โทรสาร 02 579 6533

กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สายด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สายด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวรป์าร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สายด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสาร 02 502 6132
www.pacc.go.th  
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
• พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
• กฎกระทรวง ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป
• ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541

การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพ่ือผลิตไม้แปรรูปหรือชิน้ไมส้ับจากไม้ยางพาราและไมท้ีป่ลูกขึ้น
โดยเฉพาะ 13 ชนิด คือ ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล  สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ 

มะพร้าว มะขาม มะไฟบ้าน ปรางบ้าน จามจุรี และไม้ตาล ตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนภูมิภาค
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1 วันท าการ 3 วันท าการ 21 วันท าการ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ครบถ้วนของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบพร้อม
เสนอความเห็นไป
ยังผู้ว่าราชการ

จังหวัด

20 วันท าการ

อ าเภอหรือกิ่ง
อ าเภอท้องที่

เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือ
ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผู้ยื่นค าขอ 
และตรวจสอบ

สถานที่ตั้งโรงงาน

(ต่อ)

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

142 วันท าการ

10 นาที

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ตรวจสอบประวัตอิาชญากร 

(ผู้ยื่นค าขอต้องไปพิมพ์
ลายน้ิวมือเพื่อตรวจสอบประวัต)ิ

กรมบังคับคดีตรวจสอบประวัติ
บุคคลล้มละลาย

ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองตรวจสอบสถานที่ตั้ง
โรงงานฯ (กรณีใช้เครื่องจักร

ตั้งแต่ 5 แรงม้า)

การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในส่วนภูมิภาค

มอบหมาย
เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบพื้นที่

10 วันท าการ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบสถานที่
และประมวลเรื่อง

20 วันท าการ

พิจารณาผลการ
ตรวจ และท า
ความเห็นเสนอ

กรมป่าไม้

15 วันท าการ

ส านักการอนุญาต
ประมวลเรื่องเสนอ
อธิบดีกรมป่าไม้

20 วันท าการ

(ต่อ)

อธิบดีกรมป่าไม้ลงนาม 
และแจ้งผลการ

พิจารณาอนุญาตให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดและ

ส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ / ศูนย์ป่าไม้ทราบ

10 วันท าการ

ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือผู้ได้รับ

มอบหมายแจ้งผล
การพิจารณา

อนุญาต

7 วันท าการ 15 วันท าการ

ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายลงนาม
ในใบอนุญาตและ
แจ้งรับใบอนุญาต
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปโดยใช้เครื่องจักร คิดตามจ านวนแรงม้า แรงม้าละ 50 บาท
• ค่าธรรมเนียมใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง ฉบับละ 1 บาท

ยื่นค าขอ ณ อ าเภอ หรือ กิ่งอ าเภอท้องท่ี

เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

• บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง 
• หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) (กรณีปรับปรุงเครื่องจักร/

ย้ายโรงงานต้ังแต่ 5.00 แรงม้า) จ านวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ ฉบับจริง กรณี ผู้ขอไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง 
• ใบรับค าขอ และ ค าขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2519) 
• แผนท่ีสังเขปประกอบกิจการ อาณาเขต และสถานท่ีติดต่อใกล้เคียง 
• แผนผังแสดงต าแหน่งเครื่องจักรและบัญชีรายละเอียดเครื่องจักร 
• ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณสถานท่ีขออนุญาตตั้งโรงงานโดยรอบทุกด้านจ านวน 5 ภาพ และ แผนท่ีมาตราส่วน 1 : 50,000 (ยกเว้นโรงงานฯ ท่ีตั้งอยู่

ในท้องท่ีจังหวัดท่ีไม่มีป่าไม้ คือ สิงห์บุรี อ่างทอง ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม
และสมุทรปราการ)

• ส าเนาหลักฐานแสดงการใช้สถานท่ีประกอบกิจการ เช่น ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ส าเนาโฉนดท่ีดิน หรือ สัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอม
ให้ใช้สถานท่ี พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานท่ี

• ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิติบุคคล
• ใบแจ้งแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ ปริมาณการใช้ / ปี และ การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 
• ค าขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง

ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร        
กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5202 – 5203 / โทรสาร 02 579 6533

กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สายด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สายด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวรป์าร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สายด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสาร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในส่วนภูมิภาค
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
• พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
• กฎกระทรวง ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป
• ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541

การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในส่วนภูมิภาค
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อ าเภอหรือกิ่ง
อ าเภอท้องที่

(ต่อ)

ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายลงนามใน
ใบอนุญาตและแจ้งรับ

ใบอนุญาต

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

117 วันท าการ

10 นาที

20 วันท าการ

พิจารณา
ผลการตรวจ 

และท าความเห็น
เสนอกรมป่าไม้

15 วันท าการ

ส านักการอนุญาต
ประมวลเรื่องเสนอ
อธิบดีกรมป่าไม้

20 วันท าการ

(ต่อ)

อธิบดีกรมป่าไม้ลงนาม 
และแจ้งผลการ

พิจารณาอนุญาตให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดและ

ส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ / ศูนย์ป่าไม้ทราบ

ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือผู้ได้รับ

มอบหมายแจ้งผล
การพิจารณา

อนุญาต

7 วันท าการ

15 วันท าการ

การอนุญาต ปรับปรุงเครื่องจักร การเพ่ิม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้
วัตถุดิบ ย้ายสถานที่ตั้ง โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในส่วนภูมิภาค

1 วันท าการ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบพิจารณา
เสนอเรื่องพร้อม

ความเห็นไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัด

19 วันท าการ

มอบหมาย
เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบพื้นที่

10 วันท าการ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบสถานที่
และประมวลเรื่อง

10 วันท าการ

กรณีปรับปรุงเครื่องจักร
แล้วก าลังแรงม้า
เพิ่มขึ้น/กรณีย้าย

สถานที่ตั้ง

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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การอนุญาต ปรับปรุงเคร่ืองจักร การเพ่ิม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเพ่ิม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้
วัตถุดิบ ย้ายสถานที่ตั้ง โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในส่วนภูมิภาค

• บัตรประจ ำตัวประชำชน 
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4) (กรณีปรับปรุง

เครื่องจักร/ย้ำยโรงงำนต้ังแต่ 5.00 แรงม้ำ) จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วย
ตนเอง 

• ใบรับค ำขอ และ ค ำขอ 1 ตำมแบบท้ำยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2519) ฉบับจริง 
• ส ำเนำใบอนุญำตตั้งโรงงำนแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
• หนังสือชี้แจงเหตุผลในกำรขอ เพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในกำรผลิต (กรณีขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในกำรผลิต)
• หนังสือชี้แจงเหตุผลในกำรขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงกำรใช้วัตถุดิบ ฉบับจริง (กรณีขอเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ)
• แผนท่ีสังเขปแสดงสถำนท่ีประกอบกิจกำรท่ีขอย้ำยไปต้ังใหม่ และแผนผังแสดงอำณำเขตสถำนท่ีติดต่อข้ำงเคียง (กรณีขอย้ำยสถำนท่ี)
• ส ำเนำหลักฐำนแสดงกำรใช้สถำนท่ีประกอบกิจกำร เช่น ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ส ำเนำโฉนดท่ีดิน หรือ สัญญำเช่ำ หรือหนังสือยินยอม

ให้ใช้สถำนท่ี พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัว ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำของสถำนท่ี กรณี ขอย้ำยสถำนท่ีตั้ง
• แผนท่ีมำตรำส่วน 1 : 50,000 พร้อมลงต ำแหน่งแสดงบริเวณท่ีขออนุญำตต้ังโรงงำนฯ  (กรณีย้ำยสถำนท่ีตั้ง ท้ังนี้ ยกเว้นโรงงำนท่ีตั้งอยู่ในท้องท่ี

จังหวัดท่ีไม่มีป่ำไม้ คือ สิงห์บุรี อ่ำงทอง ปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ นนทบุรี กรุงเทพมหำนคร สมุทรสำคร สมุทรสงครำม นครปฐม และ
สมุทรปรำกำร)

• ภำพถ่ำยสีแสดงบริเวณสถำนท่ีขออนุญำตตั้งโรงงำน โดยรอบทุกด้ำนจ ำนวน 5 ภำพ (กรณีขอย้ำยสถำนท่ีตั้ง ท้ังนี้ ยกเว้นโรงงำนท่ีตั้งอยู่ในท้องท่ี
จังหวัดท่ีไม่มีป่ำไม้ คือ สิงห์บุรี อ่ำงทอง ปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ นนทบุรี กรุงเทพมหำนคร สมุทรสำคร สมุทรสงครำม นครปฐม และ
สมุทรปรำกำร)

• ใบแจ้งแหล่งท่ีมำของวัตถุดิบ ปริมำณกำรใช้ / ปี และ กำรใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิติบุคคล
• บัญชีแสดงรำยละเอียดเครื่องจักร แผนผังแสดงต ำแหน่งท่ีตั้งเครื่องจักรท่ีได้รับอนุญำตอยู่เดิมซ่ึงประสงค์จะใช้ในกิจกำรต่อไป เครื่องจักรท่ีขอ

เปลี่ยนแปลงหรือเลิกใช้ เครื่องจักรท่ีขอเพิ่ม และเครื่องจักรท้ังหมด (กรณีขอปรับปรุงเครื่องจักร)
• ค ำขอใบคู่มือคนงำนหรือผู้รับจ้ำง

• กำรอนุญำตให้เพิ่มก ำลังแรงม้ำ คิดตำมจ ำนวนแรงม้ำท่ีเพิ่มขึ้น แรงม้าละ 50 บาท
• กำรอนุญำตย้ำยสถำนท่ีตั้งโรงงำน คิดตำมจ ำนวนแรงม้ำ แรงม้าละ 50 บาท
• กำรอนุญำต เพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ กำรเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลง กำรใช้วัตถุดิบ ไม่มีค่าธรรมเนียม

ยื่นค าขอ ณ อ าเภอ หรือ กิ่งอ าเภอท้องท่ี

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ส่วนอนุญำตอุตสำหกรรมไม้ ส ำนักกำรอนุญำต กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร        
กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5202 – 5203 / โทรสำร 02 579 6533

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html
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ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

การอนุญาต ปรับปรุงเคร่ืองจักร การเพ่ิม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเพ่ิม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้
วัตถุดิบ ย้ายสถานที่ตั้ง โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท ในส่วนภูมิภาค

(ต่อ)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรควบคุมกำรแปรรูปไม้ ตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 พ.ศ. 2541

71/110



กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1 วันท าการ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบพิจารณา
เสนอเรื่องพร้อม
ความเห็นไปยัง

ผู้ว่าราชการจังหวัด

(ต่อ)

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

102 วันท าการ

19 วันท าการ 10 วันท าการ

มอบหมาย
เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบพื้นที่

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบสถานที่
และประมวลเรื่อง

20 วันท าการ

พิจารณา
ผลการตรวจ และ

ท าความเห็น
เสนอกรมป่าไม้

ส านักการอนุญาต
ประมวลเรื่องเสนอ
อธิบดีกรมป่าไม้

15 วันท าการ 20 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• ใบรับค ำขอ และ ค ำขอ 1 ตำมแบบท้ำยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 25 (พ.ศ. 2519)
• ส ำเนำใบอนุญำต
• กรรมวิธีท่ีขอด ำเนินกำร พร้อมเหตุผลควำมจ ำเป็น
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิตบิุคคล

อ าเภอ หรือ
กิ่งอ าเภอท้องที่

อธิบดีกรมป่าไม้
ลงนาม และแจ้งผลการ

พิจารณาอนุญาต
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
/ ศูนย์ป่าไม้ทราบ

10 วันท าการ

ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือผู้ได้รับ

มอบหมายแจ้งผล
การพิจารณา

อนุญาต

7 วันท าการ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ครบถ้วนของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ

การอนุญาตท าการแปรรูปไม้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ข้ึน ในส่วนภูมิภาค
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• พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 มำตรำ 52
• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรควบคุมกำรแปรรูปไม้ ตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 พ.ศ. 2541 

การอนุญาตท าการแปรรูปไม้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ข้ึน ในส่วนภูมิภาค

• ไม่มีค่าธรรมเนียม

ยื่นค าขอ ณ อ าเภอ หรือ กิ่งอ าเภอท้องท่ี

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ส่วนอนุญำตอุตสำหกรรมไม้ ส ำนักกำรอนุญำต กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร        
กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5202 – 5203 / โทรสำร 02 579 6533

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุญาตท าไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า ในเขตกรุงเทพมหานคร

15 นาที 15 วันท าการ 15 วันท าการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สถานที่ ตรวจวัด

ประทับตรา บันทึก
การตรวจสอบและ
ประมวลเรื่องเสนอ

อธิบดีกรมป่าไม้
เพื่อพิจารณา

ลงนามอนุญาตและ
แจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ขออนุญาตมา
ช าระค่าธรรมเนียม 

10 นาที

(ต่อ)

7 วันท าการ

อธิบดีกรมป่าไม้
ลงนามในใบอนุญาต

และแจ้งให้ผู้ขออนุญาต
มารับใบอนุญาต

7 วันท าการ

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

44 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขออนุญำตไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิตบิุคคล
• แบบ (ค ำขอ 4) ค ำขอรับใบอนุญำตท ำไม้หวงห้ำมท่ีขึ้นอยู่ในท่ีดินท่ีมิใช่ป่ำ ฉบับจริง
• ส ำเนำโฉนดท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ต้นไม้ขึ้นอยู่ (เจ้ำหน้ำท่ีกรมท่ีดินลงนำมรับรองส ำเนำ)
• ค ำขอใบคู่มือคนงำนหรือผู้รับจ้ำง พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนคนงำน

• ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตท ำไม้หวงห้ำมท่ีขึ้นอยู่ในท่ีดินท่ีมิใช่ป่ำ เพื่อใช้สอยส่วนตัว ฉบับละ 5 บาท
• ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตท ำไม้หวงห้ำมท่ีขึ้นอยู่ในท่ีดินท่ีมิใช่ป่ำ เพื่อกำรค้ำ ฉบับละ 20 บาท
• ค่ำธรรมเนียมใบคู่มือคนงำนหรือผู้รับจ้ำง ฉบับละ 1 บาท

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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ส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเล่ือยโซ่ยนต์ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ส่วนอนุญำตไม้ ของป่ำและเลื่อยโซ่ยนต์ ส ำนักกำรอนุญำต กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 561 4292 - 3 ต่อ 5206 / โทรสำร 02 579 2391 / Email : timbersaw5206@gmail.com

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  /        Facebook fanpage : www.facebook.co/pacc.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 และท่ีแก้ไขมำตรำ 7 มำตรำ 11 มำตรำ 14 และ มำตรำ 14 ทวิ
• กฎกระทรวง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตท ำไม้หวงห้ำม พ.ศ. 2560
• กฎกระทรวง ฉบับท่ี 23 (พ.ศ. 2518) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 ว่ำด้วยอัตรำค่ำธรรมเนียม
• ข้อก ำหนด ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2508) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 ว่ำด้วยกำรท ำไม้หวงห้ำม 
• ข้อก ำหนด ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2524) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 ว่ำด้วยกำรท ำไม้หวงห้ำม (ฉบับท่ี 2)
• ประกำศกรมป่ำไม้ ก ำหนดแบบค ำขออนุญำตท ำไม้ แบบใบรับค ำขอ แบบใบอนุญำตท ำไม้ แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตท ำไม้ แบบค ำขอรับใบ

แทนใบอนุญำตท ำไม้ และแบบบัญชีไม้หวงห้ำม ตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตท ำไม้หวงห้ำม พ.ศ. 2560

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุญาตท าไม้ห้วงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า ในเขตกรุงเทพมหานคร
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุญาตท าไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า ในส่วนภูมิภาค

15 นาที 15 วันท าการ 15 วันท าการ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบสถานที่ 

ตรวจวัดประทับตรา 
บันทึกการตรวจสอบ 

และประมวลเรื่องเสนอ

ผู้ได้รับมอบอ านาจ
จากอธิบดีกรมป่าไม้

พิจารณาลงนาม
อนุญาตและแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้
ขออนุญาตมาช าระ

ค่าธรรมเนียม

10 นาที

(ต่อ)

7 วันท าการ

ผู้ได้รับมอบหมายจาก
อธิบดีกรมป่าไม้ลงนาม
ในใบอนุญาตและแจ้ง

ผลการพิจารณา
ให้ผู้ขออนุญาตมารับ

ใบอนุญาต

7 วันท าการ

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

44 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขออนุญำตไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิตบิุคคล
• แบบ (ค ำขอ 4) ค ำขอรับใบอนุญำตท ำไม้หวงห้ำมท่ีขึ้นอยู่ในท่ีดินท่ีมิใช่ป่ำ ฉบับจริง
• ส ำเนำโฉนดท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ต้นไม้ขึ้นอยู่ (เจ้ำหน้ำท่ีกรมท่ีดินลงนำมรับรองส ำเนำ)
• ค ำขอใบคู่มือคนงำนหรือผู้รับจ้ำง พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนคนงำน

• ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตท ำไม้หวงห้ำมท่ีขึ้นอยู่ในท่ีดินท่ีมิใช่ป่ำ เพื่อใช้สอยส่วนตัว ฉบับละ 5 บาท
• ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตท ำไม้หวงห้ำมท่ีขึ้นอยู่ในท่ีดินท่ีมิใช่ป่ำ เพื่อกำรค้ำ ฉบับละ 20 บาท
• ค่ำธรรมเนียมใบคู่มือคนงำนหรือผู้รับจ้ำง ฉบับละ 1 บาท

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ี / ศูนย์ป่าไม้
เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท้องท่ี / ศูนย์ป่ำไม้ / ส่วนอนุญำตไม้ ของป่ำและเลื่อยโซ่ยนต์ ส ำนักกำรอนุญำตกรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส 
ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 561 4292 - 3 ต่อ 5206 / โทรสำร 02 579 2391 /          Email : timbersaw5206@gmail.com

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th /   Facebook fanpage : www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุญาตท าไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า ในส่วนภูมิภาค

• พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 และท่ีแก้ไขมำตรำ 7 มำตรำ 11 มำตรำ 14 และ มำตรำ 14 ทวิ
• กฎกระทรวง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตท ำไม้หวงห้ำม พ.ศ. 2560
• กฎกระทรวง ฉบับท่ี 23 (พ.ศ. 2518) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 ว่ำด้วยอัตรำค่ำธรรมเนียม
• ข้อก ำหนด ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2508) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 ว่ำด้วยกำรท ำไม้หวงห้ำม 
• ข้อก ำหนด ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2524) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 ว่ำด้วยกำรท ำไม้หวงห้ำม (ฉบับท่ี 2)
• ประกำศกรมป่ำไม้ ก ำหนดแบบค ำขออนุญำตท ำไม้ แบบใบรับค ำขอ แบบใบอนุญำตท ำไม้ แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตท ำไม้ แบบค ำขอรับใบ

แทนใบอนุญำตท ำไม้ และแบบบัญชีไม้หวงห้ำม ตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตท ำไม้หวงห้ำม พ.ศ. 2560
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุญาตค้าของป่าหวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร

15 นาที 1 วันท าการ

เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือ
ถึงส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เพื่อท าการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ยื่นขออนุญาต

(ต่อ)

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

65 วันท าการ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
พิจารณาประวตัิอาชญากร 
(ผู้ยื่นค าขอต้องไปพิมพ์
ลายน้ิวมือเพื่อตรวจสอบ

ประวัติ)

10 วันท าการ

พนักงาน
เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบสถานที่
และประมวลเรื่อง

44 วันท าการ

ผู้ได้รับมอบอ านนาจ
จากอธิบดีกรมป่าไม้

พิจารณาลงนาม
อนุญาตและแจ้งผล
การพิจารณาให้

ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียม

อธิบดีกรมป่าไม้ หรือ 
ผู้ได้รับมอบอ านาจลงนาม
ในใบอนุญาตและแจ้งผล

การพิจารณาให้ผู้ขอ
อนุญาตมารับใบอนุญาต

5 วันท าการ 10 นาที 2 วันท าการ 3 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริง
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณี เป็นนิติบุคคล
• ส ำเนำหลักฐำนแสดงกำรใช้สถำนท่ีประกอบกิจกำร เช่น ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ส ำเนำโฉนดท่ีดิน หรือ สัญญำเช่ำ หรือหนังสือยินยอม

ให้ใช้สถำนท่ี พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัว ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำของสถำนท่ี
• แบบ ข.ป.หวงห้ำม 1 (ค ำขอค้ำของป่ำหวงห้ำม) ฉบับจริง
• ค ำขอคู่มือคนงำนหรือผู้รับจ้ำง พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนคนงำน
• หลักฐำนแสดงกำรได้มำซ่ึงของป่ำหวงห้ำม เช่น ใบเบิกทำง ใบเสร็จกำรซ้ือขำย

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• ค่ำธรรมเนียม ใบอนุญำตค้ำของป่ำหวงห้ำม (แบบ ข.ป. หวงห้ำม 3) ฉบับละ 20 บาท
• ค่ำธรรมเนียม ใบคู่มือคนงำนหรือผู้รับจ้ำง ฉบับละ 1 บาท

การอนุญาตค้าของป่าหวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร

ส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเล่ือยโซ่ยนต์ ส านักการอนุญาตกรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ส่วนอนุญำตไม้ ของป่ำและเลื่อยโซ่ยนต์ ส ำนักกำรอนุญำต กรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 561 4292 - 3 ต่อ 5206 / โทรสำร 02 579 2391 /        Email : timbersaw5206@gmail.com

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th / Facebook fanpage : www.facebook.com/PACC.GO.TH 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 มำตรำ 29 ทวิ
• ประกำศกฎกระทรวง ฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2517) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

1 วันท าการ 8 วันท าการ

เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือ
ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผู้ยื่นค าขอ

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

65 วันท าการ

10 วันท าการ

35 วันท าการ

อธิบดีกรมป่าไม้
ลงนามในใบรับรอง
ให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ 

(ลซ.2) และแจ้งผล
การพิจารณาอนุญาต 

• บัตรประจ ำตัวประชำชน และทะเบียนบ้ำน ฉบับจริง
• ค ำขอรับใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.1)
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท กรณี เป็นนิติบุคคล
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 

• ไม่มีค่าธรรมเนียม

(ต่อ)

น าเลื่อยโซ่ยนต์
มาตรวจสอบ

ความถูกต้องพร้อม
ติดเครื่องหมาย

1 วันท าการ

อธิบดีกรมป่าไม้
ลงนามในใบอนุญาต (ลซ.3) 

และแจ้งผล
การพิจารณาอนุญาต 

10 วันท าการ

ศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง
ตรวจสอบการเป็นบุคคล

ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ

กรมบังคับคดี
ตรวจสอบความเป็นบุคคล

ล้มละลาย

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
• กฎกระทรวง ก ำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2555
• กฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตให้มี ผลิต หรือ น ำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์ และกำร

เปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก ำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมท้ังคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้รับใบอนุญำต พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2555

• ประกำศกรมป่ำไม้ เรื่อง ก ำหนดค ำขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญำต แบบหนังสืออนุญำตและแบบบัญชีต่ำงๆ ตำมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตำม
พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557

ส่วนอนุญำตไม้ ของป่ำและเลื่อยโซ่ยนต์ ส ำนักกำรอนุญำตกรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 9231 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5206 / โทรสำร 02 579 9231

ส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเล่ือยโซ่ยนต์ ส านักการอนุญาตกรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

1 วันท าการ 22 วันท าการ

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูล 
นัดหมายผู้ยื่นค าขอและ
ตรวจสอบสถานที่ตั้ง

โรงงานและจัดท าหนงัสือ
ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผู้ยื่นค าขอ

(ต่อ)

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

63 วันท าการ

5 วันท าการ

30 วันท าการ

ผู้ได้รับมอบหมายจาก
อธิบดีกรมป่าไม้ลงนาม
ในใบอนุญาตและแจ้งผล
การพิจารณาอนุญาต

5 วันท าการ

ศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง
ตรวจสอบการเป็นบุคคล

ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ

กรมบังคับคดี
ตรวจสอบความเป็นบุคคล

ล้มละลาย

• บัตรประจ ำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำน ฉบับจริง
• ค ำขอรับใบอนุญำตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.4)
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท กรณี เป็นนิติบุคคล
• ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล
• หลักฐำนแสดงกำรใช้สถำนท่ีประกอบกิจกำร เช่น ส ำเนำโฉนดท่ีดิน หรือ สัญญำเช่ำ
• แผนท่ีสังเขปสถำนท่ีประกอบกิจกำร อำณำเขต และสถำนท่ีติดต่อข้ำงเคียง
• เอกสำรรำยละเอียดกระบวนกำรผลิตและคุณลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์ท่ีผลิต
• ค ำขอรับใบอนุญำตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4) (กรณีปรับปรุงเครื่องจักร/

ย้ำยโรงงำนต้ังแต่ 5.00 แรงม้ำ) จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบ ฉบับจริง กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ส่วนอนุญำตไม้ของป่ำและเลื่อยโซ่ยนต์ ส ำนักกำรอนุญำตกรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 4852 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5202 – 5203 / โทรสำร 02 579 6533

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
• กฎกระทรวง ก ำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2555
• กฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตให้มี ผลิต หรือ น ำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์ และกำร

เปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก ำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมท้ังคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้รับใบอนุญำต พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2555

• ประกำศกรมป่ำไม้ เรื่อง ก ำหนดค ำขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญำต แบบหนังสืออนุญำตและแบบบัญชีต่ำงๆ ตำมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตำม
พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557

ส่วนอนุญาตไม้ของป่าและเล่ือยโซ่ยนต์ ส านักการอนุญาตกรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

• ไม่มีค่าธรรมเนียม
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การขอรับใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

1 วันท าการ 10 วันท าการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
และสถานที่เก็บรักษา

เลื่อยโซ่ยนต์ และจัดท า
หนังสือถึงหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ

(ต่อ)

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

56 วันท าการ

5 วันท าการ

35 วันท าการ

อธิบดีกรมป่าไม้
ลงนามในใบอนุญาต

และแจ้งผลการ
พิจารณาอนุญาต

5 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำน ฉบับจริง 
• ค ำขอรับใบอนุญำตให้น ำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.6) 
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท กรณี เป็นนิติบุคคล
• แผนท่ีโดยสังเขปของสถำนท่ีเก็บเลื่อยโซ่ยนต์ และส ำเนำโฉนดท่ีดิน หรือสัญญำเช่ำ หรือหนังสือยินยอมให้ใช้เป็นสถำนท่ีเก็บเลื่อยโซ่ยนต์
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 

ศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง
ตรวจสอบการเป็นบุคคล

ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ

กรมบังคับคดี
ตรวจสอบความเป็นบุคคล

ล้มละลาย

• ไม่มีค่าธรรมเนียม

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การขอรับใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ส่วนอนุญำตไม้ ของป่ำและเลื่อยโซ่ยนต์ ส ำนักกำรอนุญำตกรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 2391 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5206 / โทรสำร 02 579 2391

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
• กฎกระทรวง ก ำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2555
• กฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตให้มี ผลิต หรือ น ำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์ และกำร

เปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก ำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมท้ังคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้รับใบอนุญำต พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2555

• ประกำศกรมป่ำไม้ เรื่อง ก ำหนดค ำขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญำต แบบหนังสืออนุญำตและแบบบัญชีต่ำงๆ ตำมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตำม
พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557

ส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเล่ือยโซ่ยนต์ ส านักการอนุญาตกรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก าลังเครื่องจกัรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในเขตกรุงเทพมหานคร

1 วันท าการ 3 วันท าการ 3 วันท าการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล 
เหตุผล ความจ าเป็น

ที่ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
เลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก าลัง

เครื่องจักรเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้
ในอนุญาตและประมวลเรื่อง

อธิบดีกรมป่าไม้ 
พิจารณาลงนามใน

ใบอนุญาต

(ต่อ)

เจ้าหน้าที่บันทึก
การเปลี่ยนแปลงและ
แจ้งผลการพิจารณา

อนุญาต

2 วันท าการ

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

9 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำน ฉบับจริง
• ค ำขออนุญำตเปล่ียนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก ำลังเครื่องจักรกลเพ่ิมขึ้นจำกท่ีระบุไว้ในใบอนุญำต (แบบ ลซ.8) 
• ใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3) ฉบับจริง
• หนังสือรับรองกำรเปลี่ยนแปลงก ำลังเครื่องจักรกลต้นก ำลังเลื่อยโซ่ยนต์จำกวิศวกรเครื่องยนต์ฉบับจริง
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท กรณี เป็นนิติบุคคล
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 

• ไม่มีค่าธรรมเนียม

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเล่ือยโซ่ยนต์ ส านักการอนุญาตกรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ส่วนอนุญำตไม้ ของป่ำและเลื่อยโซ่ยนต์ ส ำนักกำรอนุญำตกรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 2391 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5206 / โทรสำร 02 579 2391

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
• กฎกระทรวง ก ำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2555
• กฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตให้มี ผลิต หรือ น ำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์ และกำร

เปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก ำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมท้ังคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้รับใบอนุญำต พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2555

• ประกำศกรมป่ำไม้ เรื่อง ก ำหนดค ำขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญำต แบบหนังสืออนุญำตและแบบบัญชีต่ำงๆ ตำมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตำม
พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557

การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก าลังเครื่องจกัรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในเขตกรุงเทพมหานคร
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลือ่ยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในเขตกรุงเทพมหานคร

1 วันท าการ 2 วันท าการ 3 วันท าการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อมูล เหตุผล 

ความจ าเป็นที่ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงพื้นที่
และประมวลเรื่อง

อธิบดีกรมป่าไม้ 
พิจารณาลงนามใน

ใบอนุญาต

(ต่อ)

เจ้าหน้าที่บันทึกการเปลี่ยนแปลง
และแจ้งผลการพิจารณาอนุญาต 

พร้อมแจ้งน าเลื่อยโซ่ยนต์
มาเปลี่ยนแปลงเครื่องหมาย

2 วันท าการ

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

9 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำน ฉบับจริง
• แบบค ำขออนุญำตเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่ำงไปจำกที่ระบุไว้ในใบอนุญำต (แบบ ลซ.10)
• ใบอนุญำตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ (ลซ.3) ฉบับจริง
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท กรณี เป็นนิติบุคคล
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 

• ไม่มีค่าธรรมเนียม

เปลี่ยนเครื่องหมาย
เลื่อยโซ่ยนต์

กรณีข้ามจังหวัด

ติดเครื่องหมาย
เลื่อยโซ่ยนต์

1 วันท าการ

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเล่ือยโซ่ยนต์ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ส่วนอนุญำตไม้ ของป่ำและเลื่อยโซ่ยนต์ ส ำนักกำรอนุญำต กรมป่ำไม้ อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 2391, 02 561 4292 - 3 ต่อ 5206 / โทรสำร 02 579 9231

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook Fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
• กฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขออนุญำตเปลี่ยนแปลงพื้นท่ี ให้มี หรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์และกำรขออนุญำตและกำรอนุญำต

ให้น ำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นท่ี พ.ศ. 2551
• ประกำศกรมป่ำไม้ เรื่อง ก ำหนดค ำขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญำต แบบหนังสืออนุญำตและแบบบัญชีต่ำงๆ ตำมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตำม

พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557
• ประกำศกรมป่ำไม้ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรอนุญำตเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่ำงไปจำกท่ีระบุไว้ในใบอนุญำต

การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลือ่ยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในเขตกรุงเทพมหานคร
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ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

8 วันท าการ

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การขออนุญาตน าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพ้ืนที่ท่ีได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว
ในเขตกรุงเทพมหานคร

1 วันท าการ 1 วันท าการ

เจ้าหน้าที่จัดท าใบรับค าขอ
พร้อมหนังสืออนุญาตให้น า
เลื่อยโซย่นต์ ออกใช้นอก
พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็น

การชั่วคราว

6 วันท าการ

ผู้ได้รับมอบหมายจาก
อธิบดีกรมป่าไม้ลงนาม
อนุญาตและแจ้งผลการ

พิจารณาอนุญาต

• บัตรประจ ำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำน ฉบับจริง
• ค ำขออนุญำตน ำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญำตเป็นกำรชั่วครำว (ลซ.11) 
• ส ำเนำใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3)
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท กรณี เป็นนิติบุคคล
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 

• ไม่มีค่าธรรมเนียม

ส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเล่ือยโซ่ยนต์ ส านักการอนุญาตกรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนอนุญำตไม้ ของป่ำและเลื่อยโซ่ยนต์ ส ำนักกำรอนุญำตกรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 9231 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5206 / โทรสำร 02 579 9231

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
• กฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขออนุญำตเปลี่ยนแปลงพื้นท่ี ให้มี หรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์และกำรขออนุญำตและกำรอนุญำต

ให้น ำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นท่ี พ.ศ. 2551
• ประกำศกรมป่ำไม้ เรื่อง ก ำหนดค ำขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญำต แบบหนังสืออนุญำตและแบบบัญชีต่ำงๆ ตำมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตำม

พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557
• ประกำศกรมป่ำไม้ เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรอนุญำตเปล่ียนแปลงพื้นท่ีให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่ำงไปจำกท่ีระบุไว้ในใบอนุญำต

การขออนุญาตน าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพ้ืนที่ท่ีได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว
ในเขตกรุงเทพมหานคร
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การขออนุญาตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร

1 วันท าการ 10 วันท าการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความเหมาะสม

ของสถานที่ประกอบการ 
และท าหนังสือถึง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผู้ยื่นค าขอ

(ต่อ)

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

56 วันท าการ

5 วันท าการ

35 วันท าการ

อธิบดีกรมป่าไม้
ลงนามในใบอนุญาต

และแจ้งผล
การพิจารณาอนุญาต

5 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำน ฉบับจริง 
• ค ำขอรับใบอนุญำตให้น ำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.16) 
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท กรณี เป็นนิติบุคคล
• แผนท่ีโดยสังเขปของสถำนที่ต้ังเพื่อซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เพ่ือสินจ้ำง และส ำเนำโฉนดท่ีดิน หรือสัญญำเช่ำ หรือหนังสือยินยอมให้ใช้เป็นสถำนท่ี

เพื่อซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เพ่ือสินจ้ำง 
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 

• ไม่มีค่ำธรรมเนียม

ศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง
ตรวจสอบการเป็นบุคคล

ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ

กรมบังคับคดี
ตรวจสอบความเป็นบุคคล

ล้มละลาย

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนอนุญำตไม้ ของป่ำและเลื่อยโซ่ยนต์ ส ำนักกำรอนุญำตกรมป่ำไม้  อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 579 9231 , 02 561 4292 - 3 ต่อ 5206 / โทรสำร 02 579 9231

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
• กฎกระทรวง ก ำหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญำต และหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตให้ซ่อมแซม

เลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้ำง พ.ศ. 2551
• ประกำศกรมป่ำไม้ เรื่อง ก ำหนดค ำขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญำต แบบหนังสืออนุญำตและแบบบัญชีต่ำงๆ ตำมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตำม

พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557

ส่วนอนุญาตไม้ ของป่าและเล่ือยโซ่ยนต์ ส านักการอนุญาตกรมป่าไม้
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

การขออนุญาตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7 วันท าการ 15 วันท าการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เรื่องราวค าขอฯและ
เอกสารประกอบการ
อนุญาตเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัด

(ต่อ)

60 วันท าการ

30 วันท าการ

คณะกรรมการพิจารณา
การใช้ประโยชน์ในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติ 
พิจารณาอนุญาต 

60 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำนฉบับจริง 
• ค ำขออนุญำตเข้ำใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่ำไม้ ตำมแบบ ป.ส.20  หรือ ป.ส.21
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท กรณี เป็นนิติบุคคล
• แผนท่ีโดยสังเขปของรำยละเอียดโครงกำร และแผนและผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีขออนุญำต พร้อมแผนท่ีสังเขปและแผนท่ีระวำง       

มำตรำส่วน 1: 50,000 แสดงบริเวณท่ีขออนุญำต
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• บันทึกยินยอมในกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับรำษฎร พร้อมหนังสือค้ ำประกันของธนำคำรหรือเงินมัดจ ำ
• รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีได้ให้ควำมเห็นชอบในกำรขออนุญำต
• ผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีท่ีขออนุญำต

เจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด และ
เจ้าหน้าที่ส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ร่วม
ตรวจสอบสภาพป่า

เจ้าหน้าที่รายงานผลการ
ตรวจสอบสภาพป่า ให้

ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
ผู้อ านวยการส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่

โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

รายงานกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ประมวลเอกสาร
หลักฐาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

และสอบถามความเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ ตรวจสอบ
เรื่องราวค าขอฯและ

เอกสาร

30 วันท าการ60 วันท าการ

อธิบดีกรมป่าไม้ 
แจ้งผลการพิจารณา

อนุญาต ให้จังหวัดเป็น
ผู้ออกหนังสืออนุญาต

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

262 วันท าการ

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ

การอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัย เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
(ตามมาตรา 16)
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนอนุญำตใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่ำไม้ของเอกชน ส ำนักกำรอนุญำต อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 561 4292 - 3 ต่อ 5208 / โทรสำร 02 579 9567

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 /        https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132 /       www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /         Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /        Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พ.ร.บ. ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรอนุญำตให้เข้ำท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัย ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2548 (ตำมมำตรำ16)

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ของเอกชน ส านักการอนุญาต
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

• ค่ำธรรมเนียมแบบพิมพ์ค ำขอ 1 บาท
• ค่ำธรรมเนียมตำมกฎกระทรวง ฉบับท่ี 1221 (พ.ศ. 2531) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507* (ภำคผนวก)

การอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัย เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
(ตามมาตรา 16)
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ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

97 วันท าการ

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
(ตามมาตรา 17) 

7 วันท าการ 30 วันท าการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เรื่องราวค าขอฯ และ
เอกสารประกอบการ

อนุญาตเสนอ
ผู้อ านวยการส านักฯ

30 วันท าการ

• บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านฉบับจริง 
• ค าขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่าไม้ ตามแบบ ป.ส.24
• ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท กรณี เป็นนิติบุคคล
• แผนท่ีโดยสังเขปของรายละเอียดโครงการ (Research project) และแผนและผังแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีขออนุญาต พร้อมแผนท่ีสังเขปและ

แผนท่ีระวางมาตราส่วน 1: 50,000 แสดงบริเวณท่ีขออนุญาต 
• หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง 
• บันทึกยินยอมในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราษฎร 
• รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีได้ให้ความเห็นในการขออนุญาต กรณีเหมืองแร่ และ

ปิโตรเลียม

โดยส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องท่ี รายงานกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ประมวลเอกสาร
หลักฐาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการกลั่นกรอง
การอนุญาตให้เข้าไป

ศึกษาหรือวิจัยวิชาการ
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ตรวจสอบเรื่องราว
ค าขอฯ และเอกสาร

อธิบดีกรมป่าไม้ 
พิจารณา

การอนุญาต และออก
หนังสืออนุญาต

30 วันท าการ

• ค่าธรรมเนียมแบบพิมพ์ค าขอ 1 บาท
• ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 1221 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2501* (ภาคผนวก)

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่าไม้ของเอกชน ส านักการอนุญาต อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 561 4292 - 3 ต่อ 5208 / โทรสาร 02 579 9567

กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สายด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สายด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สายด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสาร 02 502 6132 /      www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /          Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /        Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
• ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2559 (ตามมาตรา 17)

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ของเอกชน ส านักการอนุญาต
อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

การอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
(ตามมาตรา 17) 
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
(ตามมาตรา 20) 

7 วันท าการ 15 วันท าการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เรื่องราวค าขอฯ

และเอกสารประกอบ
การอนุญาตเสนอ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

(ต่อ)

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

262 วันท าการ

60 วันท าการ

30 วันท าการ

คณะกรรมการพิจารณา
การใช้ประโยชน์ในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติ 
พิจารณาอนุญาต 

60 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำนฉบับจริง 
• ค ำขออนุญำตเข้ำใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่ำไม้ ตำมแบบ ป.ส.29
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท กรณี เป็นนิติบุคคล
• แผนท่ีโดยสังเขปของรำยละเอียดโครงกำร และแผนและผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีขออนุญำต พร้อมแผนท่ีสังเขปและแผนท่ีระวำง     

มำตรำส่วน 1: 50,000 แสดงบริเวณท่ีขออนุญำต
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• บันทึกยินยอมในกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับรำษฎร 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด และ
เจ้าหน้าที่ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่

ร่วมตรวจสอบสภาพป่า

เจ้าหน้าที่รายงาน
ผลการตรวจสอบสภาพป่า 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
ผู้อ านวยการส านักจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่

โดยส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด

รำยงำนกรมป่ำไม้

กรมป่าไม้ประมวลเอกสาร
หลักฐาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

และสอบถามความเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ ตรวจสอบ

เรื่องราวค าขอฯ
และเอกสาร

60 วันท าการ

อธิบดีกรมป่าไม้
แจ้งผลการพิจารณาอนุญาต
ให้จังหวัดเป็นผู้ออกหนังสือ

อนุญาต

30 วันท าการ

หมายเหตุ : กรณีใช้พื้นที่มำกกว่ำ 1,000 ไร่ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนอนุญำตใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่ำไม้ของเอกชน ส ำนักกำรอนุญำต อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 561 4292 - 3 ต่อ 5208 / โทรสำร 02 579 9567

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132
www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /         Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• พ.ร.บ. ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
• ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรอนุญำตให้ท ำกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำ หรือปลูกไม้ยืนต้นภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2548 (ตำมมำตรำ 20)

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ของเอกชน ส านักการอนุญาต
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

• ค่ำธรรมเนียมแบบพิมพ์ค ำขอ 1 บาท
• ค่ำธรรมเนียมตำมกฎกระทรวง ฉบับท่ี 1221 (พ.ศ. 2531) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2501* (ภำคผนวก)

เอกสารประกอบการยื่นค าขอ (ต่อ)

• รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีได้ให้ควำมเห็นชอบในกำรขออนุญำต
• ผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีท่ีขออนุญำต

การอนุญาตให้ท าการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
(ตามมาตรา 20) 

99/110



กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
เพื่อท าเหมืองแร่ (ส่วนภูมิภาค)

7 วันท าการ 30 วันท าการ

(ต่อ)

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

157 วันท าการ

60 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำน ฉบับจริง 
• ค ำขออนุญำตเข้ำใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่ำไม้ ตำมแบบ ป.84-1 
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท กรณี เป็นนิติบุคคล
• แผนท่ีโดยสังเขปของรำยละเอียดโครงกำร แผนและผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีขออนุญำต พร้อมแผนท่ีสังเขปและแผนท่ีระวำง            

มำตรำส่วน 1: 50,000 แสดงบริเวณท่ีขออนุญำต
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• บันทึกยินยอมในกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับรำษฎร พร้อมหนังสือค้ ำประกันของธนำคำรหรือเงินมัดจ ำ

กรมป่าไม้ประมวล
เอกสารหลักฐาน 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

อธิบดีกรมป่าไม้
พิจารณาการอนุญาต

และแจ้งให้ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่

ออกใบอนุญาต

30 วันท าการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล 
นัดหมายผู้ยื่นค าขอและ

ตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีจังหวัด และ

จัดท าหนังสือถึงหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ

ศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง
ตรวจสอบการเป็นบุคคล

ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ

กรมบังคับคดี
ตรวจสอบความเป็นบุคคล

ล้มละลาย

30 วันท าการ

กรมทรัพยากรธรณี
ตรวจสอบปริมาณ
แร่คงเหลือและให้

ความเห็น

โดยส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท้องที่
รำยงำนกรมป่ำไม้

ความเห็น
ผู้ว่าราชการจังหวัด

หมายเหตุ : กรณีพื้นที่ขอฯ อยู่ในเขตปำ่ที่คณะรัฐมนตรมีีมติให้รักษำไวเ้ปน็สมบัติของชำติ ต้องได้รับควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรขออนุญำตท ำประโยชน์ในเขตป่ำที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษำไวเ้ป็นสมบัติของชำติ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมกอ่น (ระยะเวลำด ำเนนิกำรจะเพิ่มขึ้น 90 วัน)

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนอนุญำตใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่ำไม้ของเอกชน ส ำนักกำรอนุญำต อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 561 4292 - 3 ต่อ 5208 / โทรสำร 02 579 9567

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132 /        www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /        Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• กฎกระทรวง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตท ำประโยชน์ในเขตป่ำ พ.ศ. 2558 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ของเอกชน ส านักการอนุญาต
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)

• ค่ำธรรมเนียมแบบพิมพ์ค ำขอ ฉบับละ 25 สตางค์
• ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ฉบับละ 5 บาท
• ค่ำธรรมเนียมใบคู่มือคนงำนหรือผู้รับจ้ำงหรือใบแทน ฉบับละ 1 บาท

เอกสารประกอบการยื่นค าขอ (ต่อ)

• รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีได้ให้ควำมเห็นชอบในกำรขออนุญำต
• ผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีท่ีขออนุญำต

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
เพื่อท าเหมืองแร่ (ส่วนภูมิภาค)
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ (ส่วนภูมิภาค)

7 วันท าการ 30 วันท าการ

(ต่อ)

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

112 วันท าการ

15 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำน ฉบับจริง 
• ค ำขออนุญำตเข้ำใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่ำไม้ ตำมแบบ ป.84-1 
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท กรณี เป็นนิติบุคคล
• แผนท่ีโดยสังเขปของรำยละเอียดโครงกำร แผนและผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีขออนุญำต พร้อมแผนท่ีสังเขปและแผนท่ีระวำง             

มำตรำส่วน 1: 50,000 แสดงบริเวณท่ีขออนุญำต
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• บันทึกยินยอมในกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับรำษฎร

กรมป่าไม้ประมวล
เอกสารหลักฐาน 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

อธิบดีกรมป่าไม้
พิจารณาการอนุญาต

และแจ้งให้ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่

ออกใบอนุญาต

30 วันท าการ

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูล 
นัดหมายผู้ยื่นค าขอและ

ตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีจังหวัด และ

จัดท าหนังสือถึงหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ

ศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง
ตรวจสอบการเป็นบุคคล

ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ

กรมบังคับคดี
ตรวจสอบความเป็นบุคคล

ล้มละลาย

30 วันท าการ
โดยส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท้องที่ รำยงำนกรมป่ำไม้

ความเห็น
ผู้ว่าราชการจังหวัด

หมายเหตุ : กรณีพื้นที่ขอฯ อยู่ในเขตป่ำที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษำไว้เป็นสมบัติของชำติ ต้องได้รับควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรขออนุญำตท ำประโยชน์ในเขตป่ำที่
คณะรัฐมนตรมีีมติให้รักษำไว้เป็นสมบัติของชำติ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมก่อน (ระยะเวลำด ำเนินกำรจะเพิ่มขึ้น 90 วัน)

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนอนุญำตใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่ำไม้ของเอกชน ส ำนักกำรอนุญำต อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 561 4292 - 3 ต่อ 5208 / โทรสำร 02 579 9567

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132 /       www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /          Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• กฎกระทรวง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตท ำประโยชน์ในเขตป่ำ พ.ศ. 2558 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ของเอกชน ส านักการอนุญาต
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ (ส่วนภูมิภาค)

• ค่ำธรรมเนียมแบบพิมพ์ค ำขอ ฉบับละ 25 สตางค์
• ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ฉบับละ 5 บาท
• ค่ำธรรมเนียมใบคู่มือคนงำนหรือผู้รับจ้ำงหรือใบแทน ฉบับละ 1 บาท

เอกสารประกอบการยื่นค าขอ (ต่อ)

• รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีได้ให้ควำมเห็นชอบในกำรขออนุญำต
• ผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีท่ีขออนุญำต
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
เพ่ือท าเหมืองแร่ (ในเขตกรุงเทพมหานคร)

7 วันท าการ 30 วันท าการ

(ต่อ)

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

112 วันท าการ

15 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำน ฉบับจริง 
• ค ำขออนุญำตเข้ำใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่ำไม้ ตำมแบบ ป.84-1 
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท กรณี เป็นนิติบุคคล
• แผนท่ีโดยสังเขปของรำยละเอียดโครงกำร และแผนและผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีขออนุญำต พร้อมแผนท่ีสังเขปและแผนท่ีระวำง      

มำตรำส่วน 1: 50,000 แสดงบริเวณท่ีขออนุญำต
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• บันทึกยินยอมในกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับรำษฎร พร้อมหนังสือค้ ำประกันของธนำคำรหรือเงินมัดจ ำ
• รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีได้ให้ควำมเห็นชอบในกำรขออนุญำต
• ผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีท่ีขออนุญำต

กรมป่าไม้ประมวล
เอกสารหลักฐาน 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

อธิบดีกรมป่าไม้
พิจารณา

การอนุญาต
และออกใบอนุญาต

30 วันท าการ

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูล 
นัดหมายผู้ยื่นค าขอและ
ตรวจสอบสภาพป่าและ
พื้นที่ที่ขอ และจัดท า
หนังสือถึงหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ

ศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง
ตรวจสอบการเป็นบุคคล

ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ

กรมบังคับคดี
ตรวจสอบความเป็นบุคคล

ล้มละลาย

30 วันท าการ

กรมทรัพยากรธรณี
ตรวจสอบปริมาณแร่

คงเหลือและให้ความเห็น

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนอนุญำตใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่ำไม้ของเอกชน ส ำนักกำรอนุญำต อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 561 4292 - 3 ต่อ 5208 / โทรสำร 02 579 9567

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132 /       www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /         Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /        Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• กฎกระทรวง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตท ำประโยชน์ในเขตป่ำ พ.ศ. 2558 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ของเอกชน ส านักการอนุญาต
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
เพ่ือท าเหมืองแร่ (ในเขตกรุงเทพมหานคร)

• ค่ำธรรมเนียมแบบพิมพ์ค ำขอ ฉบับละ 25 สตางค์
• ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ฉบับละ 5 บาท
• ค่ำธรรมเนียมใบคู่มือคนงำนหรือผู้รับจ้ำงหรือใบแทน ฉบับละ 1 บาท 
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ (ในเขตกรุงเทพมหานคร)

7 วันท าการ 30 วันท าการ

(ต่อ)

ระยะเวลาปฏิบัติงานรวม

112 วันท าการ

15 วันท าการ

• บัตรประจ ำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำนฉบับจริง 
• ค ำขออนุญำตเข้ำใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่ำไม้ ตำมแบบ ป.84-1 
• ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท กรณี เป็นนิติบุคคล
• แผนท่ีโดยสังเขปของรำยละเอียดโครงกำร แผนและผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีขออนุญำต พร้อมแผนท่ีสังเขปและแผนท่ีระวำง            

มำตรำส่วน 1: 50,000 แสดงบริเวณท่ีขออนุญำต
• หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด พร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง

กรณี ผู้ขอไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง 
• บันทึกยินยอมในกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับรำษฎร 
• รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีได้ให้ควำมเห็นชอบในกำรขออนุญำต
• ผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีท่ีขออนุญำต

กรมป่าไม้ประมวล
เอกสารหลักฐาน 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

อธิบดีกรมป่าไม้
พิจารณาการอนุญาต
และออกใบอนุญาต

30 วันท าการ

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูล 
นัดหมายผู้ยื่นค าขอและ
ตรวจสอบสภาพป่าและ
พื้นที่ที่ขอ และจัดท า
หนังสือถึงหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ

ศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง
ตรวจสอบการเป็นบุคคล

ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ

กรมบังคับคดี
ตรวจสอบความเป็นบุคคล

ล้มละลาย

30 วันท าการ

ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ของเอกสาร

รับเรื่อง
ลงทะเบียนค าขอ
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กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนอนุญำตใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่ำไม้ของเอกชน ส ำนักกำรอนุญำต อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 561 4292 - 3 ต่อ 5208 / โทรสำร 02 579 9567

กรมป่ำไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำยด่วน 1310 กด 3 / https://fp.forest.go.th/rfd_app/e-petition/rfd/green_call/Index.html

ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 / ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สำยด่วน 1111 /  www.1111.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)
99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สำยด่วน 1206 / โทร. 02 502 6670 - 80 ต่อ 1900 , 1904 - 7 /  โทรสำร 02 502 6132  /       www.pacc.go.th  

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
โทร. +66 92 668 0777  /            Email : fad.pacc@gmail.com
Line ID : fad.pacc /          Facebook fanpage : The Complaint Center for Foreign Investors

• กฎกระทรวง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตท ำประโยชน์ในเขตป่ำ พ.ศ. 2558 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ของเอกชน ส านักการอนุญาต
อำคำรเทียมคมกฤส ชั้น 1 เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900

เปิดให้บริกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)

การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ในเขตป่าตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ (ในเขตกรุงเทพมหานคร)

• ค่ำธรรมเนียมแบบพิมพ์ค ำขอ ฉบับละ 25 สตางค์
• ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ฉบับละ 5 บาท
• ค่ำธรรมเนียมใบคู่มือคนงำนหรือผู้รับจ้ำงหรือใบแทน ฉบับละ 1 บาท 
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(ส ำเนำ) 

กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี 1221 (พ.ศ.2531) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

............................................... 
 

 อำศั ยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 แห่ งพระรำชบั ญญั ติ ป่ ำสงวนแห่ งชำติ  พ.ศ.2507 

รั ฐ ม น ต รี ว่ ำ ก ำ ร ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก รณ์ อ อ ก ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ไ ว้  ดั ง ต่ อ ไ ป นี้ 

 ข้อ 1   ให้ยกเลิก 

        (1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2508) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ 

ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 

        (2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 983 (พ.ศ. 2525) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ 

ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 

ข้อ 2   ค่ำธรรมเนียม ให้ก ำหนดดังตอ่ไปนี ้

(1) แบบพิมพ์ค ำขอ      ฉบับละ     1  บำท 

(2) ใบอนุญำตท ำไม้หรอืเก็บหำของป่ำ    ฉบับละ    20 บำท 

(3) ใบคู่มอืคนงำน หรอืรับจ้ำงหรอืผูแ้ทนของ 

ผูร้ับใบอนุญำตหรอืหนังสืออนุญำต    ฉบับละ     5  บำท 

(4) ใบแทนใบอนุญำต      ฉบับละ     5  บำท 

(5) กำรโอนใบอนุญำต      ฉบับละ    10  บำท 

(6) หนังสืออนุญำตให้บุคคลเข้ำอยู่อำศัย    ไร่ละ       15  บำท 

(7) หนังสืออนุญำตให้บุคคลเข้ำท ำประโยชน์ 

(ก) กำรเกษตรกรรม     ไร่ละ       20  บำท 

(ข) กำรปลูกป่ำ      ไร่ละ       10  บำท 

(ค) กำรปศุสัตว์      ไร่ละ       20  บำท 

(ง) กำรศกึษำหรือวิจัยทำงวิชำกำร    ไร่ละ       10  บำท 

(จ) กำรเลีย้งสัตว์น้ ำ      ไร่ละ     100  บำท 

(ฉ) กำรขุดกรวด ทรำย ลูกรัง ดินขำว หรอืดิน  ไร่ละ     500  บำท 

(ช) กำรระเบิดและย่อยหิน เก็บหนิ    ไร่ละ     500  บำท 
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(ซ) กำรท ำเหมอืงแร่ หรอืกำรขุดเจำะปิโตรเลียม  ไร่ละ     500  บำท 

(ฌ) กำรจัดสร้ำงสวนรุกขชำติ วนอุทยำน อุทยำน  ไร่ละ     500  บำท 

(ญ) กำรสรำ้งอำคำรเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อกำรบริกำร ไร่ละ     500  บำท 

(ฎ) กำรท ำประโยชน์อื่นๆ     ไร่ละ       50  บำท 

 ในกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมหนังสืออนุญำต เศษของหนึ่งไร่ให้คิดตำมส่วน เศษของ  

หนึ่งตำรำงวำให้ปัดทิง้ 

 ข้อ 3   ค่ำภำคหลวง ให้ก ำหนดดังตอ่ไปนี้ 

(1) ค่ำภำคหลวง ส ำหรับไม้ที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ และมิใช่ไม้หวงห้ำมตำม

กฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ 

(ก) เพื่อกำรค้ำ           ลูกบำศก์ละ  20  บำท 

(ข) เพื่อใช้สอยส่วนตัว          ลูกบำศก์ละ  10  บำท 

ส ำหรับไม้ที่มอียู่ตำมธรรมชำติ และมิใช่ไม้หวงหำ้มตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ 

ที่ไม่อำจค ำนวณเป็นลูกบำศก์เมตรหรอืที่นยิมซือ้ขำยกันตำมมำตรฐำนอื่นนอกจำกเป็นลูกบำศก์เมตร

ให้คิดรอ้ยละสิบของรำคำตลำดที่ผู้วำ่รำชกำรจังหวัดท้องที่ประกำศก ำหนด 

(2) ค่ำภำคหลวง ส ำหรบัไม้ทีไ่ด้จำกกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำโดยได้รบัอนุญำต ตำมมำตรำ 20 

และมิใช่ไม้หวงหำ้มตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ ลูกบำศก์เมตรละ 5 บำท 

ส ำหรับไม้ที่ได้จำกกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำโดยได้รับอนุญำตตำมมำตรำ 20 และมิใช่ 

ไม้หวงห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ที่ไม่อำจค ำนวณเป็นลูกบำศก์เมตรหรือที่นิยมซื้อขำยกัน 

ตำมมำตรฐำนอื่นนอกจำกเป็นลูกบำศก์เมตร ให้คิดร้อยละห้ำของรำคำตลำดที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

ท้องที่ประกำศก ำหนด 

 ข้อ 4 ค่ำบ ำรุงป่ำ ให้ก ำหนดดังต่อไปนี้ 

                (1) ค่ ำ บ ำ รุ ง ป่ ำ  ส ำ ห รั บ ไ ม้ ที่ มี อ ยู่ ต ำ มธ ร รม ชำติ  แ ล ะมิ ใ ช่ ไ ม้ ห ว งห้ ำ ม ตำม 

กฎหมำยว่ำดว้ยป่ำไม้ 

  (ก) ไม้ปอกระสำ ครึ่งเท่ำของค่ำภำคหลวงตำมข้อ 3 (1) 

  (ข) ไม้ชนิดอื่นๆ สองเท่ำของค่ำภำคหลวงตำมข้อ 3 (1) 

       (2) ค่ำบ ำรุงป่ำ ส ำหรับไม่ที่ได้จำกกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำโดยได้รับอนุญำตตำมมำตรำ 20 

และมิใช่ไม้หวงหำ้มตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ 

  (ก) ไม้ปอกระสำ หนึ่งในสี่เท่ำของค่ำภำคหลวงตำมข้อ 3 (2) 
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  (ข) ไม้ชนิดอื่นๆ หนึ่งเท่ำของค่ำภำคหลวงตำมข้อ 3 (2) 

     (3)   ค่ำบ ำรุงป่ำ ส ำหรับของป่ำ 

  (ก) น้ ำยำงพำรำ ครึ่งเท่ำของค่ำภำคหลวงตำมข้อ 3 (3) 

  (ข) ของป่ำอื่นๆ สองเท่ำของค่ำภำคหลวงตำมข้อ 3 (3) 

 

 

    ให้ไว ณ วันที่ 19 กรกฎำคม พ.ศ. 2531 

          (ลงนำม) เสนำะ  เทียนทอง 

                (นายเสนาะ  เทียนทอง) 

           รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรฯรักษำกำรแทน 

      รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

หมายเหตุ เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีกำรอนุญำตให้

เอกชนเข้ำท ำประโยชน์ในป่ำสงวนแห่งชำติเพื่อท ำกำรศึกษำวิจัยทำงวิชำกำร ขุดเจำะปิโต รเลียม 

จัดสร้ำงสวนรุกขชำติ วนอุทยำนหรืออุทยำน และสร้ำงอำคำรเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อกำร

บริกำร แต่ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2508) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำสงวน

แห่งชำติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 983 (พ.ศ. 2525) ออกตำมควำมใน

พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 ไม่ได้ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรอนุญำต

ดังกล่ำวไว้โดยชัดแจ้งสมควรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรดังกล่ำวให้เหมำะสมกับ

สภำวกำรณ์ในปัจจุบันและเพื่อส่งเสริมให้เอกชนปลูกสร้ำงสวนป่ำมำกยิ่งขึ้นสมควรก ำหนดอัตรำ

ค่ำภำคหลวงและค่ำบ ำรุงป่ำ ส ำหรับไม้ที่ได้จำกกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำได้รับอนุญำตตำมมำตรำ 20 

แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 ให้ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำภำคหลวงและค่ำบ ำรุงป่ำ

ส ำหรับไม่ที ่มีอยู ่ตำมธรรมชำติรวมทั้งเพื ่อช่วยเหลือเอกชนที่ท ำไม้ปอกระสำมิให้ต้องประสบ

ภำวกำรณ์ขำดทุน และเพื่อส่งเสริมให้เอกชนท ำสวนยำงพำรำมำกยิ่งขึ้น สมควรก ำหนดอัตรำค่ำ

บ ำรุงป่ำส ำหรับไม้ปอกระสำและน้ ำยำงพำรำให้ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำบ ำรุงป่ำส ำหรับไม้และของป่ำชนิด

อื่นๆจึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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