๑

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตให้นำไม้สักที่เคยอยู่ในสภำพเป็นสิ่งปลูกสร้ำงหรือเคยอยู่ในสภำพเป็นเครื่องใช้
มำแล้วกว่ำ ๕ ปี เคลื่อนย้ำยออกนอกเขตจังหวัด (ท้องที่จังหวัดอื่น ๆ ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร)
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง
กระทรวง : กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรออกใบอนุญำตให้นำไม้สักที่เคยอยู่ในสภำพเป็นสิ่งปลูกสร้ำงหรือเคยอยู่ในสภำพเป็นเครื่องใช้
มำแล้วกว่ำ ๕ ปี เคลื่อนย้ำยออกนอกเขตจังหวัด (ท้องที่จังหวัดอื่น ๆ ยกเว้นกรุงเทพมหำนคร)
๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง
๓. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
๔. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
๕. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
5.๑) พ.ร.บ.ป่ำไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
๕.๒) ระเบี ย บกรมป่ ำ ไม้ ว่ ำด้ ว ยกำรน ำไม้ สั ก ที่ เคยอยู่ ในสภำพเป็ น สิ่ งปลู ก สร้ำ งหรือ เครื่ อ งใช้ ม ำแล้ ว กว่ ำ ๕ ปี
เคลื่อนย้ำยออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
๖. ระดับผลกระทบ : บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
๗. พื้นที่ให้บริกำร : ส่วนภูมิภำค
๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ : ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย/ข้อกำหนด ฯลฯ ๐ วัน
๙. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
๐
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด
๐
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด
๐
๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : คู่มือประชำชนกำรออกใบอนุญำตให้นำไม้สักที่เคยอยู่ในสภำพเป็นสิ่งปลูกสร้ำงหรือเคยอยู่
ในสภำพเป็นเครื่องใช้มำแล้วกว่ำ ๕ ปี เคลื่อนย้ำยออกนอกเขตจังหวัด (ท้องที่จังหวัดอ่ำงทอง)
๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร
๑๑.๑) สถำนที่ให้บริกำร ที่ว่ำกำรอำเภอท้องที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมำยเหตุ (พักเที่ยงเวลำ 12.00 – 13.00 น.)
๑๑.๒) สถำนที่ให้บริกำร สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง
ศำลำกลำงจังหวัดอ่ำงทอง ชั้น 3 ถนนเทศบำล 1 ตำบลบำงแก้ว อำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง
โทร. 0-3561-5995 โทรสำร ๐-๓๕61-5996 หรือ
/ติดต่อด้วย...

๒

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
เพื่อเป็นกำรควบคุมกำรนำไม้สักที่เคยอยู่ในสภำพเป็นสิ่งปลูกสร้ำงหรือเคยอยู่ในสภำพเป็นเครื่องใช้ และพ้นจำก
สภำพเป็นสิ่งปลูกสร้ำงหรือเครื่องใช้มำกกว่ำ ๕ ปี เคลื่อนย้ำยออกนอกเขตจังหวัดให้เป็นไปตำมบทบัญญัติของกฎหมำย ทั้งนี้
จะเป็ นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ ป ระชำชนผู้ สุ จริ ตในกำรน ำไม้ ดั งกล่ ำวไปใช้ ประโยชน์ ใช้ สอยส่ วนตั ว หรื อเพื่ อ
สำธำรณประโยชน์อันมิใช่เพื่อกำรค้ำ และควบคุมป้องกันกำรทุจริต โดยกำรลักลอบตัดไม้สักจำกป่ำมำแปรรูป และตกแต่ง
ให้ มีสภำพคล้ ำยคลึ งกับไม้ เรื อนเก่ ำ หรือเครื่องใช้อื่ น ๆ เพื่ อหลี กเลี่ ยงกฎหมำย แล้วน ำมำสวมอ้ำงขอหนั งสื ออนุ ญำต
เพื่อสะดวกในกำรน ำเคลื่อนย้ำยไปใช้ประโยชน์ทั้งกำรใช้สอยส่ วนตัว และเพื่อประโยชน์ในทำงกำรค้ำ ซึ่งเป็นสำเหตุหนึ่ง
ในกำรตัดไม้ทำลำยป่ำ
พระรำชบั ญญั ติ ป่ ำไม้ พุ ทธศั กรำช ๒๔๘๔ แก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยประกำศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บที่ ๑๑๖ ลงวั นที่
๑๐ เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๑๕ ข้อ ๓ (รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๕๙ วันที่ ๑๑ เมษำยน ๒๕๑๕)
มำตรำ ๓๙ ตรี ผู้ใดนำไม้สักที่เคยอยู่ในสภำพเป็นสิ่งปลูกสร้ำงหรือเคยอยู่ในสภำพเป็นเครื่องใช้ และพ้นจำกสภำพ
เป็นสิ่งปลูกสร้ำงหรือเครื่องใช้มำแล้วกว่ำห้ำปี เคลื่อนย้ำยออกนอกเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งสิ่งปลูกสร้ำงหรือเป็นที่ประกอบ
เครื่องใช้นั้น ต้องได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ แต่ไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม
กำรอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมระเบียบที่อธิบดีกรมป่ำไม้ กำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ระเบียบดังกล่ำว
จะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญำตปฏิบัติตำมด้วยก็ได้
ขั้ นตอนกำรด ำเนิ นงำนตำมคู่ มื อจะเริ่ มนั บระยะเวลำตั้ งแต่ เจ้ ำหน้ ำที่ ตรวจสอบเอกสำรครบถ้ วนตำมที่ ระบุ
ไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

๑) กำรตรวจสอบ
เอกสำร

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร
ผู้ขออนุญำตยื่นคำขอตำมแบบท้ำย
ระเบียบกรมป่ำไม้อำเภอหรือกิ่งอำเภอ
ท้องที่สำหรับจังหวัด
ว่ำด้วยกำรนำไม้สักที่เคยอยู่ในสภำพ
เป็นสิ่งปลูกสร้ำงอื่น ๆ ยกเว้น
กรุงเทพมหำนคร หรือเครื่องใช้มำแล้ว
กว่ำ ๕ ปี เคลื่อนย้ำยออกนอกเขตจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อมเอกสำรต่อพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่แห่งอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่
(ยกเว้นกรุงเทเพมหำนคร)

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
๑
วันทำกำร

ส่วนงำน/หน่วยงำน
หมำยเหตุ
ที่รับผิดชอบ
(หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
อำเภอหรือกิ่งอำเภอ
ท้องที่ สำหรับจังหวัด
อื่น ๆ ยกเว้น
กรุงเทพมหำนคร)

๓

ที่

ประเภทขั้นตอน

๒) กำรพิจำรณำ

๓) กำรพิจำรณำ

๔

กำรลงนำม/คณะ
กรรมกำรมีมติ

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร
อำเภอหรือกิ่งอำเภอส่งเรื่องให้จังหวัด
พิจำรณำตั้งคณะกรรมกำร
กำรตรวจสอบข้อเท็จจริงมี ๒ กรณี คือ
๑.๑ ตั้งไว้ก่อนได้กรณีกำรขอรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้ำงหรือเครื่องใช้คงสภำพเดิมอยู่
ประกอบด้วยเจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ยปกครอง
เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ยที่ดนิ เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ยป่ำไม้
(ผู้แทนสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้
ท้องที่) และกรรมกำรอื่น ๆ ตำมควำม
เหมำะสม
๑.๒ ต้องแต่งตั้งใหม่ทุกครั้ง กรณีไม่
ปกติ เช่น ไม้สักที่รื้อถอนมำก่อน
เคลื่อนย้ำยต่อหรือใช้ไปบำงส่วนที่เหลือ
ประสงค์เคลื่อนย้ำยต่อคณะกรรมกำร
ต้องประกอบด้วยกรรมกำรตำม ข้อ ๒.๑
ข้ำงต้น และต้องส่งเรื่องรำยงำนกรมป่ำไม้
เพื่อมอบหมำย ๑) ผู้เชี่ยวชำญของศำล
ทำงพิสจู น์ไม้ ๒) ผู้แทนสำนักกฎหมำย
๓) ผู้แทนสำนักด่ำนป่ำไม้ ร่วมเป็นคณะ
กรรมกำรของจังหวัดในกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
จังหวัดส่งสำเนำคำสั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมกำรให้อำเภอหรือกิ่งอำเภอทรำบ
เพื่อแจ้งคณะกรรมกำรและผู้ขออนุญำต
ดำเนินกำรตรวจสอบสถำนที่ โดยผู้ขอ
อนุญำตเข้ำทำกำรนัดหมำยภำยใน ๕ วัน
ทำกำร นับแต่วันรับทรำบคำสัง่ จังหวัด
และนำตรวจสอบพร้อมลงลำยมือชื่อใน
บันทึกผลกำรตรวจสอบ และรูปถ่ำย
สิ่งปลูกสร้ำงหรือเครื่องใช้นั้น ประธำน
คณะกรรมกำรส่งผลกำรตรวจสอบเสนอ
ต่อนำยอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็น
หัวหน้ำประจำกิ่งอำเภอท้องที่ เพื่อส่งให้
จังหวัดพิจำรณำ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
๘
วันทำกำร

ส่วนงำน/หน่วยงำน
หมำยเหตุ
ที่รับผิดชอบ
(หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
จังหวัดท้องที่ (ยกเว้น
กรุงเทพมหำนคร))

๓๐
วันทำกำร

-

(หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
จังหวัดท้องที่ (ยกเว้น
กรุงเทพมหำนคร และ
กรมป่ำไม้))

๑๕
วันทำกำร

-

(หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
จังหวัดท้องที่ (ยกเว้น
กรุงเทพมหำนคร))

๔

ที่

ประเภทขั้นตอน

๕

กำรพิจำรณำ

๖

กำรลงนำม/คณะ
กรรมกำรมีมติ

๗

-

๘

กำรลงนำม/คณะ
กรรมกำรมีมติ

๙

กำรลงนำม/คณะ
กรรมกำรมีมติ

๑๐ กำรตรวจสอบ
เอกสำร

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร
อำเภอหรือกิ่งอำเภอส่งผลกำรตรวจสอบ
พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรให้
จังหวัดพิจำรณำ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
๕
วันทำกำร

จังหวัดพิจำรณำแล้ว หำกเห็นชอบตำมที่
คณะกรรมกำรเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ท้องที่สั่งอนุมัติให้รื้อถอนได้ แจ้งอำเภอ
หรือกิ่งอำเภอให้แจ้งผู้ขออนุญำต ทำกำร
รื้อถอน
ผู้ขออนุญำตรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำงหรือ
เครื่องใช้ภำยใน ๖๐ วัน หำกยังไม่รื้อถอน
จังหวัดจะต้องเร่งรัดและขอทรำบเหตุผล
เพื่อดำเนินการยกเลิกคาสั่งต่อไป
ผู้ขออนุญำตแจ้งคณะกรรมกำรว่ำได้
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำงหรือเครื่องใช้เสร็จ
แล้ว เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบไม้
ที่รื้อถอนนั้น พร้อมจัดทำบัญชีรำยกำร
ตัวไม้และตรวจวัดประทับตรำ นำตรวจ
เมื่อดำเนินกำรเสร็จแล้ว ประธำน
คณะกรรมกำรส่งผลกำรตรวจสอบเสนอ
นำยอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ำ
ประจำกิ่งอำเภอท้องที่ เพื่อส่งผลกำร
ดำเนินกำรของคณะกรรมกำรเสนอผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดท้องที่ออกใบอนุญำต
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลงนำมในใบอนุญำต
และแจ้งผู้ขอทรำบ และแจ้งจังหวัด
ปลำยทำงทรำบสำหรับท้องที่จังหวัดอื่นๆ
กรณีปลำยทำงที่กรุงเทพมหำนคร ให้แจ้ง
อธิบดีกรมป่ำไม้ (สำนักด่ำนป่ำไม้ กรม
ป่ำไม้) ทรำบ
ผู้ขออนุญำตรับใบอนุญำตแล้วต้องทำกำร
เคลื่อนย้ำยไม้สักไปยังพื้นที่ปลำยทำง
ตำมที่ระไว้ในใบอนุญำตและแจ้งให้ทำง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำเภอกิ่งอำเภอท้องที่
หรือกรมป่ำไม้ทรำบและตรวจสอบ

๕
วันทำกำร

ส่วนงำน/หน่วยงำน
หมำยเหตุ
ที่รับผิดชอบ
(หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
อำเภอหรือกิ่งอำเภอ
ท้องที่ สำหรับจังหวัด
อื่น ๆ ยกเว้น
กรุงเทพมหำนคร)
(หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
จังหวัดท้องที่ (ยกเว้น
กรุงเทพมหำนคร))

๐
วันทำกำร

-

(ระยะเวลำส่วนนี้ไม่นับ
รวมในขั้นตอนกำร
อนุญำต)

๑๕
วันทำกำร

-

(หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมกำรตำมคำสั่ง
จังหวัด)

๑๐
วันทำกำร

-

(หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
จังหวัดท้องที่ (ยกเว้น
กรุงเทพมหำนคร)

๒๐
วันทำกำร

-

(ผู้ขออนุญำตและจังหวัด
ท้องที่ปลำยทำงหรือ
กรมป่ำไม้ (สำนักด่ำนป่ำ
ไม้ กรมป่ำไม้) กรณี
ปลำยทำงที่

๕

ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร
ข้อเท็จจริงพร้อมกับมีหนังสือแจ้งให้
จังหวัดต้นทำงผู้ออกใบอนุญำตทรำบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน/หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
กรุงเทพมหำนคร))

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม ๗๙ ถึง ๑๐๙ วันทำกำร
๑๔. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว : ยังไม่ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน
๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่
๑)
๒)
๓)
๔)

๕)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

บัตรประจำตัวประชำชน
กรมกำรปกครอง
สำเนำทะเบียนบ้ำน
กรมกำรปกครอง
สำเนำทะเบียนบ้ำนสิ่งปลูก
สร้ำงหรือเครื่องใช้ไม้สักที่ขอ
รื้อถอน
กรณีสิ่งปลูกสร้ำงเป็นบ้ำน กรมกำรปกครอง
จะต้องมีเลขที่บ้ำนถำวรออก
ให้มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี
หรือถ้ำมีเลขที่บ้ำนถำวรไม่
ถึง ๕ ปี ต้องตรวจสอบ
พยำนแวดล้อมและให้รับรอง
ว่ำได้ปลูกสร้ำงมำแล้วไม่
น้อยกว่ำ ๕ ปี ยกเว้นผู้ขอ
อนุญำตเป็นหน่วยงำนของ
รัฐ
ให้ผู้อนุญำตยื่นคำขอด้วย
ตนเอง (ผู้ขออนุญำตไม่
สำมำรถมอบอำนำจให้
บุคคลอื่นกระทำแทนตนได้)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
๐
๐
๐

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
๑
๑
๑

๐

๑

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

-

๑

ฉบับ

-

๐

ฉบับ

-

/๑๕.๒) เอกสำร...

๖

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืน่ ยันเพิ่มเติม

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

๑) คำขอใบอนุญำตให้นำไม้สักที่
กรมกำรปกครอง
เคยอยู่ในสภำพเป็นสิง่ ปลูกสร้ำง
หรือเคยอยู่ในสภำพเป็น
เครื่องใช้มำแล้ว กว่ำ ๕ ปี
เคลื่อนย้ำยออกนอกเขตจังหวัด
๒) สำเนำหลักฐำนกำรมีสิทธิใน
กระทรวงมหำดไทย
ที่ดินตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน
ที่สิ่งปลูกสร้ำงหรือเครื่องใช้
ไม้สักตั้งอยู่ โดยนำยทะเบียน
ท้องที่ได้สลักหลังทะเบียนบ้ำน
และรับรองว่ำผู้ขอได้รบั อนุญำต
รื้อถอนและขนย้ำยบ้ำนไปยัง
ท้องที่จังหวัดปลำยทำงให้ชัดเจน
(ต้องใช้เอกสำร ๒ ฉบับ คือ
๑. สำเนำโฉนดที่ดนิ /น.ส. ๓ ก./
น.ส.๓ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนำทะเบียนบ้ำนทีไ่ ด้สลัก
หลังว่ำได้รบั อนุญำตทำกำรรื้อ
ถอนแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ)
๓) หนังสือรับรองว่ำได้ปลูกสร้ำงใน กรมกำรปกครอง
ท้องที่นั้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕
ปี จำกสภำตำบลหรือองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลแห่งท้องที่นนั้
แล้วแต่กรณี
๔) สำเนำหลักฐำนแสดงกำรได้มำ
ของไม้นั้น (ถ้ำมี)
๕) รูปถ่ำยสิ่งปลูกสร้ำงหรือ
เครื่องใช้ที่ขอรื้อถอน (ทุกด้ำน)
แผนที่สงั เขปแสดงที่ตงั้ สิ่งปลูก
สร้ำงหรือเครื่องใช้ที่ขอรื้อถอน
๖) แผนที่สงั เขปแสดงที่ตงั้ สิ่งปลูก
สร้ำงหรือเครื่องใช้ที่ขอรื้อถอน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
๑

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
๐

๐

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ

-

๑

ฉบับ

(หำกอยู่ในกรณีโฉนด
ที่ดิน น.ส.๓ฏ น.ส.๓
ออกโดยกระทรวง
มหำดไทย กรมที่ดิน
หำกมีกำรแทงจำหน่ำย
ทะเบียนบ้ำน ออกโดย
กระทรวงมหำดไทย
กรมกำรปกครอง)

๑

๐

ฉบับ

-

๐

๑

ฉบับ

-

๑

๐

ฉบับ

-

๑

๐

ฉบับ

-

๗

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืน่ ยันเพิ่มเติม

๗) สำเนำหลักฐำนแสดงกำรมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินทีน่ ำไปปลูก
ใหม่พร้อมแบบแปลนแผนผัง
ของบ้ำนหลังใหม่ที่จะปลูก และ
สำเนำหลักฐำนกำรได้รับ
อนุญำตให้ปลูกสร้ำงอำคำรของ
ท้องที่จะนำไม้เรือนเก่ำขนย้ำย
ไปปลูก (ต้องใช้เอกสำร ๒ ฉบับ
คือ
๑. สำเนำโฉนดที่ดนิ /น.ส.๓ก./
น.ส.๓ ของท้องที่จังหวัด
ปลำยทำง จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนำหลักฐำนกำรได้รับ
อนุญำตปลูกสร้ำงอำคำรตำม
แบบแปลนแผนผังของบ้ำนหลัง
ใหม่ของจังหวัดปลำยทำง
จำนวน ๑ ฉบับ)

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
กระทรวงมหำดไทย

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
๐

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
๑

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ
(หำกอยู่ในกรณีโฉนด
ที่ดิน น.ส.๓ ก. น.ส.๓
ออกโดยกรทรวง
มหำดไทย กรมที่ดิน
หำกมีกำรขออนุญำตให้
ปลูกสร้ำงใหม่ต้องแนบ
หลักฐำนกำรได้รบั
อนุญำตปลูกสร้ำงอำคำร
ใหม่ตำมแบบแพลน
แผนผัง ออกโดย
กระทรวงมหำดไทย กรม
ปกครอง)

๑๖. ค่ำธรรมเนียม :
๑๖.๑) ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม ๐ บำท
หมำยเหตุ 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 ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300/สำยด่วน 1111.go.th/ตู้ ปณ. 1111
เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300)
/๑๘. ตัวอย่ำง...

๘

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก :
๑๘.๑) คำขอใบแทนหนังสือรับรองกำรแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มำจำกกำรทำสวนป่ำ (สป.๑๔)
19. หมำยเหตุ
-

วันที่พิมพ์
สถำนะ

๒๖/๐๘/๒๕๕๘
รออนุมัติขั้นที่ ๒ โดยสำนักงำน ก.พ.ร.
(OPDC)
จัดทำโดย
เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง
สป.ทส.
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย -

