๑

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรอนุญำตทำไม้ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง
กระทรวง : กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1.
๒.
๓.
๔.
๕.

ชื่อกระบวนงำน : กำรอนุญำตทำไม้ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง
ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
5.๑) พ.ร.บ.ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗
๖. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วไป
๗. พื้นที่ให้บริกำร : ส่วนภูมิภำค
๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ : ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย/ข้อกำหนด ฯลฯ ๐ วัน
๙. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
๐
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด
๐
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด
๐
๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : สำเนำคู่มือประชำชน ๒๕/๐๘/๒๐๑๕ ๒๐:๕๕
๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร
๑๑.๑) สถำนที่ให้บริกำร สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง
ศำลำกลำงจังหวัดอ่ำงทอง ชั้น 3 ถนนเทศบำล 1 ตำบลบำงแก้ว อำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง
โทร. 0-3561-5995 โทรสำร ๐-๓๕61-5996 หรือ
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมำยเหตุ (พักเที่ยงเวลำ 12.00 – 13.00 น.)
๑๒. หลักเกณฑ์วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำณำอนุญำต
*ผู้ใดประสงค์จะขอทำไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ต้องดำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ มำตรำ ๑๕ โดยให้ยื่นคำขอต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่แห่งอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่ที่ป่ำนั้น
ตั้งอยู่ ตำมแบบที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๑๐๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ และด ำเนิ นกำรตำมระเบี ยบกรมป่ ำไม้ ว่ำด้วยกำรอนุ ญำตท ำไม้ภำยในเขตป่ ำสงวนแห่ งชำติ พ.ศ. ๒๕๒๙
และหนังสือกรมป่ำไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๒/๑๑๖๗-๑๑๖๘ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรทำไม้ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
/**ขั้นตอน...

๒

**ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

๑) กำรตรวจสอบ
เอกสำร

๒) กำรพิจำรณำ

๓) กำรลงนำม/คณะ
กรรมกำรมีมติ

๔

กำรพิจำรณำ

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร
ผู้ขออนุญำตยื่นคำขอพร้อมเอกสำรที่
เกี่ยวข้องต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีแ่ ห่ง
อำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่ที่ป่ำนั้นตั้งอยู่
ตรวจสอบเอกสำร/รับเรื่องลงทะเบียน
รับคำขอ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้รบั คำขอ ตรวจสอบ
บริเวณที่ขออนุญำต ทสจ. ทำไม้อยู่
ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติที่เปิดให้มีกำร
ทำไม้หรือไม่ หำกอยู่ในพื้นทีด่ ังกล่ำวก็ให้
แจ้งขัดข้องให้ผู้ยื่นคำขอทรำบ ถ้ำอยู่
ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติที่เปิดให้มีกำร
ทำไม้ ให้สำรวจว่ำป่ำสงวนแห่งชำติที่ขอ
ทำไม้มไี ม้ชนิดใด สภำพป่ำเป็นอย่ำงไร
หำกอนุญำตแล้วจะเป็นผลดีหรือผล
เสียหำยแก่สภำพป่ำเพียงใด ได้เคย
อนุญำตให้แก่ผู้ใดมำแล้วบ้ำง แล้ว
รวบรวมส่งจังหวัด
เมื่อจังหวัดได้รับรำยงำนแล้ว ให้จังหวัด
ทำควำมเห็นประกอบและส่ง ทสจ. เรื่อง
ให้สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท้องที่ป่ำ
นั้น เพื่อให้สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้
ท้องที่ทำกำรสำรวจให้แล้วเสร็จ และส่ง
บัญชีไม้ให้จังหวัดพิจำรณำ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
๓๐
นำที

ส่วนงำน/หน่วยงำน
หมำยเหตุ
ที่รับผิดชอบ
(หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
อำเภอท้องที่
(นำยอำเภอ))

๑๐
วันทำกำร

สำนักงำนทรัพยำกร
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
อ่ำงทอง

(สำนักงำนทรัพยำกร
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
อ่ำงทอง)

๑๕
วันทำกำร

สำนักงำนทรัพยำกร
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
อ่ำงทอง

(สำนักงำนทรัพยำกร
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
อ่ำงทอง)

สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท้องที่
ร่วมกับจังหวัดท้องที่และผู้ขออนุญำต
สน.จทป.+ทสจ.+ผู้ขอ ทำกำรสำรวจตี
ตรำประทับไม้ และจัดทำบัญชีไม้
ตรวจสอบค่ำพิกัด (GPS) ลงในภำพถ่ำย
ดำวเทียม แล้วรำยงำนผูบ้ ังคับบัญชำ

๓๐
วันทำกำร

-

(สน.สทป. + ทสจ. +
ผู้ขอ)

๓

ที่

ประเภทขั้นตอน

๕

กำรลงนำม/คณะ
กรรมกำรมีมติ

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร
จังหวัดท้องที่เสนอใบอนุญำตทำไม้ ใบ
คู่มือคนงำนหรือผู้รับจ้ำง ทสจ. ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด ลงนำม

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
๓๐
วันทำกำร

ส่วนงำน/หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
สำนักงำนทรัพยำกร
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
อ่ำงทอง

หมำยเหตุ
(สำนักงำนทรัพยำกร
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
อ่ำงทอง)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม ๘๖ วันทำกำร
๑๔. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว : ยังไม่ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน
๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่
๑)
๒)
๓)
๔)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
บัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน
กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบ
หลักฐำนที่เกี่ยวข้องในกำร
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
หนังสือมอบอำนำจ กรณีที่ผู้
ขออนุญำตไม่ได้มำติดต่อ
ด้วยตนเอง พร้อมแนบ
สำเนำบัตรประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

กรมกำรปกครอง
กรมกำรปกครอง
กรมกำรปกครอง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
๐
๐
๑

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
๑
๑
๐

กรมกำรปกครอง

๑

๐

กรมป่ำไม้
-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
๑
๑
๑

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
๐
๐
๐

กรมป่ำไม้

๑

๐

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

-

ฉบับ

-

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

-

ฉบับ

-

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืน่ ยันเพิ่มเติม

๑) คำขออนุญำตทำไม้
๒) แผนที่สงั เขปแสดงจุดที่ตั้ง
๓) แผนผังแสดงอำณำเขตและ
สถำนที่ขำ้ งเคียง
๔) หลักฐำนแสดงกำรอนุญำตให้ใช้
ประโยชน์พนื้ ที่ปำ่ สงวนแห่งชำติ

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

/๑๖. ค่ำธรรมเนียม...

๔

๑๖. ค่ำธรรมเนียม :
๑๖.๑) ใบอนุญำตทำไม้ ฉบับละ ๒๐ บำท
ค่ำธรรมเนียม ๒๐ บำท
หมำยเหตุ (ฉบับละ ๒๐ บำท)
๑๖.๒) ใบคู่มือคนงำนหรือผู้รับจ้ำง ฉบับละ ๑ บำท
ค่ำธรรมเนียม ๑ บำท
หมำยเหตุ (ฉบับละ ๑ บำท)
๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน :
17.1) ช่องทำงกำรร้องเรียน สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง
หมำยเหตุ (สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง ศำลำกลำงจังหวัดอ่ำงทอง ชั้น 3
ถนนเทศบำล 1 ตำบลบำงแก้ว อำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง 14๐๐๐/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
โทรศัพท์ ๐-๓๕61-5995 โทรสำร ๐-๓๕61-5996)
๑๗.๒) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย
หมำยเหตุ (โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama@gmail.com)
๑๗.๓) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่ำงทอง
หมำยเหตุ (ศูน ย์ ดำรงธรรมจั งหวัด อ่ำงทอง ศำลำกลำงจัง หวัดอ่ำงทอง ถนนเทศบำล 1 ตำบลบำงแก้ว
อำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง 14000
๑๗.๔) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สำยด่วน 1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111
เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)
๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก :
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
กฎหมำยที่ให้อำนำจอนุญำต เพิ่มเติม
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๑๐๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ว่ำด้วยกำรทำไม้ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
- ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรอนุญำตเก็บหำของป่ำภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๒๙
วันที่พิมพ์
สถำนะ

๒๖/๐๘/๒๕๕๘
รออนุ มั ติ ขั้ น ที่ ๒ โดยส ำนั ก งำน ก.พ.ร.
(OPDC)
จัดทำโดย
เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง สป.ทส.
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย -

