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คู่มือสาหรับประชาชน: การอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่น
ใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ในส่วนภูมิภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กรมป่าไม้
กระทรวง:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อกระบวนงาน:การอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทา
ด้วยไม้หวงห้าม ในส่วนภูมิภาค
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมป่าไม้
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลาย
หน่วยงาน)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้า
หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
3) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ภูมิภาค
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่ง
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ในส่วนภูมิภาค จังหวัดลาพูน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ ยื่นคาขอ ณ อาเภอหรือกิ่งอาเภอท้องที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงานสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (พักกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้เป็นงานที่ให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจโดยมีพระราชบัญญัติป่า
ไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 53 ตรี (ภายในเขตควบคุมห้ามมิให้ผู้ใดค้า หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่ง
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ที่มีชนิดไม้ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรีกาหนด
ตามมาตรา 53 ทวิ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่) กฎกระทรวง ข้อกาหนด นโยบายของกรมป่าไม้
ประกาศกรมป่าไม้ และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องสาหรับควบคุม กากับ และตรวจสอบการดาเนินงานของผู้ขออนุญาต ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมป่าไม้ให้ถูกต้อง
2. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น

1)

อาเภอหรือกิ่งอาเภอท้องที่
รับเรื่องราวคาขอและ
ตรวจสอบพิจารณาเสนอ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
20 วันทาการ กรมการปกครอง (นับจากวันทีไ่ ด้
รับคาขอ)
ระยะเวลา
ให้บริการ

เรื่องพร้อมความเห็นไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัด
การตรวจสอบเอกสาร

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่ง 10 วันทาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย และ
ผู้อานวยการสานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่หรือ
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่า
ไม้จังหวัดท้องที่ สั่งให้
เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ
สถานที่ ที่ขออนุญาต

(นับจากวันที่
จังหวัดได้รับ
เรื่องราวคาขอจาก
อาเภอหรือกิ่ง
อาเภอ และสานัก
จัดการทรัพยากร
ป่าไม้ท้องที่หรือ
ศูนย์ประสานงาน
ป่าไม้จังหวัดท้องที่
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา

3)

การพิจารณา

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
5)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

-เจ้าหน้าที่ของจังหวัด
20 วันทาการ (สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด) และ
สานักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ท้องที่หรือศูนย์
ประสานงานป่าไม้จังหวัด
ท้องที่ ออกไปตรวจสอบ
สถานที่ ที่ขออนุญาต
- สานักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ท้องที่ทาความเห็นเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สานักงาน
10 วันทาการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดประมวล
เรื่องเสนอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่ง 10 วันทาการ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย พิจารณาลง
นามอนุญาต/ไม่อนุญาต

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ได้รับเรื่องราวคา
ขอจากจังหวัด)
(นับตั้งแต่วันที่
รับทราบคาสั่งให้
ไปตรวจสอบ /ทั้งนี้
ผู้ขออนุญาตต้อง
ทาการนัดหมาย
ภายใน 5 วันทา
การ)

นับจากวันที่
จังหวัดได้รับแจ้ง
ความเห็นจาก
สานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้
ท้องที่
-
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ที่

ประเภทขั้นตอน
-

6)

7)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง -

ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่ง 7 วันทาการ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย แจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ขออนุญาต
ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร
และผู้ขออนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียม ณ สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่ง 15 วันทาการ กรมการปกครอง นับตั้งแต่ผู้ขอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
อนุญาตได้ชาระ
มอบหมาย ลงนามใน
ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ให้เสร็จสิ้น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 92 วันทาการ
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
2)
บ้าน

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบรับคาขอ
คาขอรับ
ใบอนุญาตฯตาม
แบบท้าย
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 27 (พ.ศ.
2530)
แผนที่สังเขป
สถานที่ประกอบ
กิจการอาณาเขต
และสถานที่
ติดต่อข้างเคียง
หลักฐานแสดง
สิทธิการใช้
สถานที่ประกอบ
กิจการอาทิ
สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า
บ้านหรือสาเนา
โฉนดที่ดินหรือ
สัญญาเช่าหรือ
หนังสือยินยอม
ให้ใช้สถานที่
สาเนาทะเบียน
บ้านของเจ้าของ
สถานที่สาเนา
บัตรประจาตัว
ของเจ้าของ

1
1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0
0

ฉบับ
ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ชุด

-
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ที่

5)

6)

7)

8)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สถานที่
กรณีเป็นนิติ
กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคลให้นา
การค้า
หลักฐานที่
เกี่ยวข้องในการ
จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลมา
ประกอบการ
พิจารณา
บัญชีรายการ
สิ่งประดิษฐ์ฯ (ถ้า
มี) พร้อม
หลักฐานการ
ได้มาโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย
หนังสือมอบ
อานาจกรณีผู้ขอ
ไม่ได้มาติดต่อ
ด้วยตนเองพร้อม
สาเนาบัตร
ประจาตัวผู้รับ
มอบอานาจ
คาขอใบคู่มือ
คนงานหรือผู้
รับจ้าง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-
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16. ค่าธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วย
ไม้หวงห้าม
ฉบับละ 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียม2,000 บาท
หมายเหตุ -บาท/ฉบับ
2)

ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างฉบับละ 1 บาท
ค่าธรรมเนียม1 บาท
หมายเหตุ --บาท/ฉบับ

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน (จุดบริการประชาชน 1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ทาเนียบรัฐบาลถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0 2283 1271-84 โทรสาร 0 2283 1286-7
หรือ website : www.1111.go.th
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
4) ช่องทางการร้องเรียน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน เลขที่ 103 ถนน ลาพูน-ป่าซาง
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน โทร. 053-510662 โทรสาร 053-510667
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
ใบรับคาขอ
2)
คาขอรับใบอนุญาตฯตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530)
3)
แผนที่สังเขป
4)
หนังสือสัญญาข้อตกลงและให้ความยินยอม
5)
หนังสือมอบอานาจ
6)
คาขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง
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7)
8)

บัญชีรายชื่อคนงานหรือผู้รับจ้าง
ตัวอย่างการกรอกเอกสารขอตั้งโรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ

19. หมายเหตุ
-

