๑

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

ชื่อกระบวนงำน : กำรอนุญำตค้ำหรือมีไว้ครอบครองซึ่งของป่ำหวงห้ำม
หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง
ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
5.๑) ข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช ๒๔๘๔ ว่ำด้วยอนุญำต
ไม้สักและไม้ยำงในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง
๕.๒) 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 ๒๑:๑๖
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
*ผู้ใดประสงค์จะค้ำหรือมีไว้ครอบครองเพื่อกำรค้ำซึ่งของป่ำหวงห้ำม ต้องดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้
พุทธศักรำช ๒๔๘๔ มำตรำ ๒๙ ทวิ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำไม้
พุทธศักรำช ๒๔๘๔ และหนังสือกรมป่ำไม้ ที่ กส ๐๗๐๔/๕๔๗๔ ลงวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๑๘
/**ขั้นตอน...

๒

**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

๒) กำรพิจำรณำ

๓) กำรลงนำม/คณะ
กรรมกำรมีมติ

๔

กำรพิจำรณำ

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร
ผู้ขออนุญำตยื่นคำขอพร้อมเอกสำรที่
เกี่ยวข้องต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีอ่ ำเภอ
ท้องที่แห่งท้องที่เขตหรืออำเภอหรือกิ่ง
อำเภอที่สถำนทีค้ำหรือสถำนทีท่ ี่มีไว้
ครอบครองซึ่งของป่ำหวงห้ำมตั้งอยู่ เพื่อ
ตรวจสอบเอกสำร/รับเรื่องลงทะเบียน
รับคำขอ
นำยอำเภอหรือปลัดอำเภอตรวจสอบ
ควำมถูกต้องเกี่ยวกับอำเภอท้องที่
(นำยอำเภอ) เอกสำรหลักฐำน เมื่อเห็นว่ำ
ถูกต้องครบถ้วนให้ส่งเรื่องรำวต่อจังหวัด
เมื่อจังหวัดได้รับเรื่องรำวจำกอำเภอแล้ว
สั่งให้สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม พิจำรณำสั่งเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบสถำนที่ จัดทำบันทึกกำร
ตรวจสอบ และให้ผู้บงั คับบัญชำ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
๓๐
นำที

ส่วนงำน/หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
กรมกำรปกครอง

หมำยเหตุ

๒๐
วันทำกำร

กรมกำรปกครอง

๓๐
วันทำกำร

สำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอ่ำงทอง

(สำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
อ่ำงทอง)

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ทสจ. สรุปเรื่องรำว
เสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เพื่อ ทสจ.
พิจำรณำอนุญำตและลงนำมในใบอนุญำต

๓๐
วันทำกำร

สำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอ่ำงทอง

(สำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
อ่ำงทอง)

-

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม ๘๖ วันทำกำร
๑๔. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว : ยังไม่ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน

/๑๕. รำยกำร...

๓

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่
๑)
๒)
๓)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
บัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน
กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบ
หลักฐำนที่เกี่ยวข้องในกำร
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
๐
๐
๐

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
๑
๑
๑

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
๑
๑
๑

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
๐
๑
๑

-

๑

-

๑

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง
กรมกำรปกครอง
-

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

-

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

-

๑

ฉบับ

-

๐

ฉบับ

-

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืน่ ยันเพิ่มเติม

๑) คำขอ
๒) แผนที่สงั เขปแสดงจุดที่ตั้ง
๓) แผนผังแสดงอำณำเขตและ
สถำนที่ขำ้ งเคียง
๔) หลักฐำนแสดงกำรเป็นเจ้ำของ
ที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง
๕) หนังสือมอบอำนำจ กรณีที่ผู้ขอ
อนุญำตไม่ได้มำติดต่อด้วย
ตนเอง พร้อมแนบสำเนำบัตร
ประชำชนของผู้รับมอบอำนำจ

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

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. ช่องทำง...

๔

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 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่ำงทอง
หมำยเหตุ (ศูน ย์ ดำรงธรรมจั งหวัด อ่ำงทอง ศำลำกลำงจังหวัดอ่ ำงทอง ถนนเทศบำล 1 ตำบลบำงแก้ว
อำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำทอง 14๐๐๐
๑๗.๓) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย
หมำยเหตุ (โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama@gmail.com)
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
-

วันที่พิมพ์
สถำนะ

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

