๑

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

ชื่อกระบวนงำน : กำรรับลงทะเบียนหนังสือบัญชีแสดงรำยกำรไม้ที่ได้มำจำกกำรทำสวนป่ำ
หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง
ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
5.๑) พ.ร.บ.สวนป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕
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 : คู่มือประชำชนกำรรับลงทะเบียนหนังสือบัญชีแสดงรำยกำรไม้ที่ได้มำจำกกำรทำสวนป่ำ
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
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
หมำยเหตุ (พักเที่ยงเวลำ 12.00 – 13.00 น.)

/๑๒.หลักเกณฑ์...

๒

๑๒. หลักเกณฑ์วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
เนื่องจำกพระรำชบัญญัติสวนป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ มำตรำ ๑๓ บัญญัติไว้ว่ำ ไม้ที่จะนำเคลื่อนที่ออกจำกสวนป่ำ ต้องมี
รอยตรำตี ตอก ประทับหรือแสดงกำรเป็นเจ้ำของ และในกำรนำเคลื่อนที่ ผู้ทำสวนป่ำต้องมีหนังสือรับรองกำรแจ้งตลอดจน
บัญชีแสดงรำยกำรไม้กำกับไปด้วยตลอดเวลำที่นำเคลื่อนที่ ประกอบกับระเบียบกรมป่ำไม้ว่ำด้วยกำรนำไม้ท่อน ไม้แปรรูป
หรือสิ่ งประดิษฐ์ ฯ ที่ได้มำจำกำรทำสวนป่ ำเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนดวิธีกำรในกำรจัดทำและ
ลงทะเบียนเล่มที่หนังสือบัญชีแสดงรำยกำรไม้ ที่จะใช้หลักฐำนประกอบกำรนำไม้เคลื่อนที่
ดังนั้นในกรณีผู้ทำสวนป่ำประสงค์จะนำไม้ที่ได้มำจำกกำรทำสวนป่ำเคลื่อนที่ นอกจำกผู้ทำสวนป่ำจะต้องทำตรำ
(ดูกำรขึ้นทะเบียนตรำ), ขอออกหนั งสือรับรองกำรแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มำจำกกำรทำสวนป่ำ (ดูกำรแจ้งขอออกหนังสือ
รับรองกำรแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มำจำกกำรทำสวนป่ำ) แล้วผู้ทำสวนป่ำจะต้องจัดทำหนังสือบัญชีแสดงรำยกำรไม้ที่ได้มำจำก
กำรทำสวนป่ำ ตำมแบบ สป.๑๕ แล้วนำไปยื่นขอลงทะเบียนเล่มที่เสียก่อน
วิธีกำร
๑. ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเล่มที่หนังสือบัญชีแสดงรำยกำรไม้ที่ได้มำจำกกำรทำสวนป่ำ จัดทำหนังสือบัญชี
แสดงรำยกำรไม้ที่ได้มำจำกกำรทำสวนป่ำ ตำมแบบที่กำหนด (สป.๑๕) ยื่นต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(๑) สำหรับท้องที่กรุงเทพมหำนคร ให้ยื่นต่อผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ กรมป่ำไม้
(๒) สำหรับท้องที่จังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อนำยอำเภอท้องที่ที่สวนป่ำตั้งอยู่
๒. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องแล้วเสนอผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมกำรปลูกป่ำ หรือนำยอำเภอท้องที่
แล้วแต่กรณี เพื่อสั่งรับลงทะเบียนเล่มที่
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
เรียบร้อยแล้ว
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

๑) กำรตรวจสอบ
เอกสำร

รำยละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลำ ส่วนงำน/หน่วยงำนที่
กำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
ผู้ประสงค์จะขอลงทะเบียนเล่มที่ นำ
๓๐
สำนักงำนทรัพยำกร
หนังสือบัญชีแสดงรำยกำรไม้ทไี่ ด้
นำที
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จำกกำรทำสวนป่ำ (สป.๑๕) ยืน่ ต่อ
จังหวัดอ่ำงทอง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

หมำยเหตุ
(หนังสือบัญชีแสดง
รำยกำรไม้ทไี่ ด้มำจำกกำร
ทำสวนป่ำ ให้จัดทำตำม
แบบที่กำหนด (๑ เล่มมี
จำนวน ๕๐ ฉบับ แต่ละ
ฉบับมีสำมตอน จัดพิมพ์
รำยละเอียดเหมือนกัน
ตอนปลำยใช้กำกับนำไม้
เคลื่อนที่ ตอนกลำงนำส่ง
ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริม
กำรปลูกป่ำหรือนำย
อำเภอที่ออกหนังสือนั้น

๓

ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

๒) กำรพิจำรณำ

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำม
ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสำร
หลักฐำนและรับเรื่องลงทะเบียน
รับคำขอ
๓) กำรลงนำม/
ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมกำรปลูก
คณะกรรมกำรมีมติ ป่ำหรือนำยอำเภอท้องที่ แล้วแต่
กรณี สั่งรับลงทะเบียนเล่มที่ของ
หนังสือ สป.๑๕

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

๓๐
นำที
๕
วัน

ส่วนงำน/หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

แล้วแต่กรณี ส่วนตอน
ต้นขั้วให้ผู้ทำสวนป่ำเก็บ
รักษำไว้)
สำนักงำนทรัพยำกร
(ลงรับคำขอเมื่อเอกสำร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ครบถ้วน)
จังหวัดอ่ำงทอง
สำนักงำนทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอ่ำงทอง

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม ๖ วันทำกำร
๑๔. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว : ยังไม่ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน
๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่
๑)
๒)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
บัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง
กรมกำรปกครอง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
๐
๐

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
๑
๑

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
๑

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
๐

๐
๐

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ
ฉบับ

-

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ

-

๑

ฉบับ

-

๑

ฉบับ

-

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืน่ ยันเพิ่มเติม

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

๑) หนังสือแสดงบัญชีรำยกำรไม้ที่ กรมป่ำไม้
ได้มำจำกกำรทำสวนป่ำ
(สป.๑๕)
๒) หนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียน กรมป่ำไม้
ที่ดินเป็นสวนป่ำ (สป.๓)
๓) หนังสือรับรองกำรแจ้งตัดหรือ
โค่นไม้ทไี่ ด้มำจำกกำรทำ
สวนป่ำ (สป.๑๓)

/๑๖. ค่ำธรรมเนียม...

๔

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. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก :
๑๘.๑) หนังสือแสดงบัญชีรำยกำรไม้ที่ได้มำจำกกำรทำสวนป่ำ (สป.๑๕)
19. หมำยเหตุ
-

วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

๒๖/๐๘/๒๕๕๘
รออนุ มัติ ขั้น ที่ ๒ โดยส ำนั กงำน ก.พ.ร.
(OPDC)
เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่ำงทอง
สป.ทส.
-

