๑๐๑
คู่มือสําหรับประชาชน : การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในส่วนภูมิภาค
หน่วยงานที่ให้บริการ : สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑.การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้จะต้องได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการจากกรมป่าไม้ การอนุญาตมีกําหนดอายุ
ใบอนุญาตได้คราวละไม่เกิน ๑ ปี ในการตรวจสอบการขอต่ออายุใบอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและบัญชีสถิติ
แสดงการดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมา สมุดบัญชีไม้ หรือสมุดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุม
การแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๗ การต่ออายุใบอนุญาต
๒.ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (พักเที่ยงเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.))
ยื่นคําขอ ณ อําเภอหรือกิ่งอําเภอท้องที/่ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: (พักเที่ยงเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.))
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกจังหวัด/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ ๑๖:๓๐ น. (มีพกั เที่ยง)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ ๑๖:๓๐ น. (มีพกั เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : ๓๙ วันทําการ
ลําดับ
๑)

๒)

๓)

ขั้นตอน
การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น
อําเภอหรือกิ่งอําเภอท้องที่รับเรื่องราวคําขอและทําความเห็นเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (นับจากวันที่ได้รับคําขอ))
การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และ
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องทีห่ รือหัวหน้าศูนย์
ประสานงานป่าไม้จังหวัดท้องที่ สั่งให้เจ้าหน้าทีต่ รวจบัญชีสถิติแสดง
การดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมา
(หมายเหตุ: (นับจากวันที่จังหวัดได้รับเรื่องราวคําขอจากอําเภอหรือกิ่ง
อําเภอ และสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องทีห่ รือศูนย์ประสานงาน
ป่าไม้จังหวัดท้องที่ ได้รับเรื่องราวคําขอจากจังหวัด))
การพิจารณา

ระยะเวลา
๗ วันทําการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมการปกครอง

๕ วันทําการ

-

๕ วันทําการ

-

๑๐๒
ลําดับ

ขั้นตอน
-เจ้าหน้าที่ของจังหวัด (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด) ปิดยอดบัญชีไม้ หรือยอดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯทุกเล่ม แล้ว
บันทึกรายละเอียดเสนอผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
-เจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่หรือศูนย์ประสานงานป่า
ไม้จังหวัดท้องที่ ตรวจบัญชีสถิติแสดงการดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมา
แล้วทําความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อํานวยการสํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่
(หมายเหตุ: -)
๔)
การพิจารณา
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประมวลเรื่อง
เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
(หมายเหตุ: (นับจากวันที่จังหวัดได้รับแจ้งความเห็นจากสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที)่ )
๕)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย พิจารณาลง
นามอนุญาต/ไม่อนุญาต
(หมายเหตุ: -)
๖)
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย แจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรและผู้ขออนุญาต
ชําระค่าธรรมเนียม ณ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด
(หมายเหตุ: -)
๗)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ลงนามใน
ใบอนุญาต ให้เสร็จสิ้น นับตั้งแต่ผู้ขออนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
๑)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง ๐ ฉบับ
สําเนา ๑ ฉบับ
หมายเหตุ ๒)
สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง ๐ ฉบับ
สําเนา ๑ ฉบับ
หมายเหตุ ๓)
ใบอนุญาตฉบับจริง

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

๕ วันทําการ

-

๕ วันทําการ

-

๗ วันทําการ

กรมการปกครอง

๕ วันทําการ

กรมการปกครอง

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

๑๐๓
ลําดับ

๔)

๕)

๖)

๗)

๘)

๙)

๑๐)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ฉบับจริง ๑ ฉบับ
สําเนา ๐ ฉบับ
หมายเหตุ ใบรับคําขอ
ฉบับจริง ๑ ฉบับ
สําเนา ๐ ฉบับ
หมายเหตุ -คําขอ ๑ (กรณีโรงค้าไม้แปรรูป/โรงงาน) -คําขอรับใบอนุญาต (กรณีค้า
สิ่งประดิษฐ์ฯ)
ฉบับจริง ๑ ชุด
สําเนา ๐ ชุด
หมายเหตุ กรณีโรงงาน-บัญชีสถิติแสดงการดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมาของโรงงาน
แปรรูปไม้ กรณีโรงค้าไม้แปรรูป-บัญชีสถิตแิ สดงการดําเนินการในรอบปีที่
ผ่านมาของโรงค้าไม้แปรรูป กรณีค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ-บัญชีสถิตแิ สดงการ
ดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมาของผู้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อ
การค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ฯ
ฉบับจริง ๑ ชุด
สําเนา ๐ ชุด
หมายเหตุ กรณีโรงงาน/โรงค้าไม้แปรรูป-สมุดบัญชีไม้ในรอบปีที่ผ่านมา กรณีค้า
สิ่งประดิษฐ์ฯ-สมุดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯในรอบปีที่ผ่านมา
ฉบับจริง ๑ ชุด
สําเนา ๐ ชุด
หนังสือมอบอํานาจกรณีผู้ขอไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเองพร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวผู้รบั มอบอํานาจ
ฉบับจริง ๑ ชุด
สําเนา ๐ ชุด
หมายเหตุ คําขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง
ฉบับจริง ๑ ฉบับ
สําเนา ๐ ฉบับ
หมายเหตุ บันทึกประกอบคําขอต่ออายุใบอนุญาตในกรณียื่นคําขอล่าช้า
ฉบับจริง ๑ ฉบับ
สําเนา ๐ ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

-

สํานักการอนุญาต

-

๑๐๔
ลําดับ
๑)
๒)
๓)
๔)

๕)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรคิดตามจํานวนแรงม้า แรงม้า ค่าธรรมเนียม ๕๐ บาท
ละ ๕๐ บาท
(หมายเหตุ: (บาท/แรงม้า))
ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนคิดตามจํานวนคนงาน คนละ ๑๐ ค่าธรรมเนียม ๑๐ บาท
บาท
(หมายเหตุ: (บาท/คน))
ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาท
(หมายเหตุ: (บาท/ฉบับ))
ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่ง
อื่นใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้าม
ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(หมายเหตุ: (บาท/ฉบับ))
ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างฉบับละ ๑ บาท
(หมายเหตุ: (บาท/ฉบับ))

ค่าธรรมเนียม ๒,๐๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียม ๑ บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
๑)
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่ ๒๒๒ ถนนเลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ ๐๔๓๗๗๗๘๙๙ โทรสาร ๐๔ ๓๗๗
๗๓๙๕))
๒)
ทางโทรศัพท์
(หมายเหตุ: (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ ๐๔๓๗๗๗๘๙๙))
๓)
ทางอีเมล์
(หมายเหตุ: (E-mail...................................................................................))
๔)
ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ ๑๕๖๗ E-Mail : damrongdhama@gmail.com))
๕)
ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ / สายด่วน ๑๑๑๑ / www.๑๑๑๑.go.th / ตู้ ปณ.๑๑๑๑ เลขที่
๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอื การกรอก
ลําดับ
๑)
ใบรับคําขอ
(หมายเหตุ: -)
๒)
คําขอ ๑

ชื่อแบบฟอร์ม

๑๐๕
ลําดับ
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)

ชื่อแบบฟอร์ม
(หมายเหตุ: -)
คําขอรับใบอนุญาตฯตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐)
(หมายเหตุ: -)
บัญชีแสดงสถิติ (โรงงาน/โรงค้าไม้แปรรูป)
(หมายเหตุ: -)
บัญชีแสดงสถิติสิ่งประดิษฐ์ฯ
(หมายเหตุ: -)
หนังสือมอบอํานาจ
(หมายเหตุ: -)
บันทึกประกอบคําขอต่ออายุใบอนุญาตในกรณียื่นคําขอล่าช้า
(หมายเหตุ: -)
คําขอใบคูม่ ือคนงานหรือผู้รับจ้าง
(หมายเหตุ: -)
บัญชีรายชื่อคนงานหรือผู้รับจ้าง
(หมายเหตุ: -)
ตัวอย่างการกรอกเอกสารขอต่ออายุใบอนุญาต
(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: ๑๐/๐๘/๒๕๕๘

