1/8

คู่มือสาหรับประชาชน: การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในส่วนภูมิภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กรมป่าไม้
กระทรวง:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อกระบวนงาน:การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในส่วนภูมิภาค
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมป่าไม้
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลาย
หน่วยงาน)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในส่วนภูมิภาค
จังหวัดลาพูน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการยื่นคาขอ ณ อาเภอหรือกิ่งอาเภอท้องที่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงานสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้จะต้องได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการจากกรมป่าไม้ การอนุญาตมี
กาหนดอายุใบอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 1 ปี ในการตรวจสอบการขอต่ออายุใบอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ
เอกสารและบัญชีสถิติแสดงการดาเนินการในรอบปีที่ผ่านมา สมุดบัญชีไม้ หรือสมุดบัญชีสิ่งประดิษฐ์ฯ ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ข้อ 37
การต่ออายุใบอนุญาต
2. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

1)

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น

การตรวจสอบเอกสาร

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

อาเภอหรือกิ่งอาเภอท้องที่ 7 วันทาการ
รับเรื่องราวคาขอและทา
ความเห็นเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่ง 5 วันทาการ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย และ
ผู้อานวยการสานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่หรือ
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่า
ไม้จังหวัดท้องที่ สั่งให้
เจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีสถิติ
แสดงการดาเนินการในรอบ
ปีที่ผ่านมา

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง (นับจากวันที่ได้
รับคาขอ)

-

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

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

3)

การพิจารณา

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

-เจ้าหน้าที่ของจังหวัด
5 วันทาการ
(สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด) ปิด
ยอดบัญชีไม้ หรือยอดบัญชี
สิ่งประดิษฐ์ฯทุกเล่ม แล้ว
บันทึกรายละเอียดเสนอ
ผู้อานวยการสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
-เจ้าหน้าทีส่ านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่หรือ
ศูนย์ประสานงานป่าไม้
จังหวัดท้องที่ ตรวจบัญชี
สถิติแสดงการดาเนินการใน
รอบปีที่ผ่านมา แล้วทา
ความเห็นเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดและผู้อานวยการ
สานักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ท้องที่
สานักงาน
5 วันทาการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดประมวล
เรื่องเสนอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาอนุญาต
หรือไม่อนุญาต

หมายเหตุ

-

นับจากวันที่
จังหวัดได้รับแจ้ง
ความเห็นจาก
สานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้
ท้องที่
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่ง 5 วันทาการ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
5)
มอบหมาย พิจารณาลง
นามอนุญาต/ไม่อนุญาต
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่ง 7 วันทาการ กรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย แจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ขออนุญาต
6)
ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร
และผู้ขออนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียม ณ สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
การลงนาม/
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่ง 5 วันทาการ กรมการปกครอง
คณะกรรมการมีมติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย ลงนามใน
7)
ใบอนุญาต ให้เสร็จสิ้น
นับตั้งแต่ผู้ขออนุญาตได้
ชาระค่าธรรมเนียม
ระยะเวลาดาเนินการรวม 39 วันทาการ
14.งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

2)

สาเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบอนุญาตฉบับ
จริง
ใบรับคาขอ
-คาขอ 1 (กรณี
โรงค้าไม้แปรรูป/
โรงงาน) -คา
ขอรับใบอนุญาต
(กรณีค้า
สิ่งประดิษฐ์ฯ)
กรณีโรงงานบัญชีสถิติแสดง
การดาเนินการใน
รอบปีที่ผ่านมา
ของโรงงานแปร
รูปไม้กรณีโรงค้า
ไม้แปรรูป-บัญชี
สถิตแิ สดงการ
ดาเนินการใน
รอบปีที่ผ่านมา
ของโรงค้าไม้แปร
รูปกรณีค้า
สิ่งประดิษฐ์ฯบัญชีสถิติแสดง

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1
1

0
0

ฉบับ
ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

5)

6)

7)

8)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
การดาเนินการใน
รอบปีที่ผ่านมา
ของผู้รับอนุญาต
ค้าหรือมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อ
การค้าซึ่ง
สิ่งประดิษฐ์ฯ
กรณีโรงงาน/โรง
ค้าไม้แปรรูปสมุดบัญชีไม้ใน
รอบปีที่ผ่านมา
กรณีคา้
สิ่งประดิษฐ์ฯสมุดบัญชี
สิ่งประดิษฐ์ฯใน
รอบปีที่ผ่านมา
หนังสือมอบ
อานาจกรณีผู้ขอ
ไม่ได้มาติดต่อ
ด้วยตนเองพร้อม
สาเนาบัตร
ประจาตัวผู้รับ
มอบอานาจ
คาขอใบคู่มือ
สานักการอนุญาต
คนงานหรือผู้
รับจ้าง
บันทึกประกอบ
คาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตใน

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
กรณียื่นคาขอ
ล่าช้า

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

14. ค่าธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรคิดตามจานวนแรงม้าแรงม้าละ 50 บาท
ค่าธรรมเนียม 50 บาท
หมายเหตุ บาท/แรงม้า2)

. ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนคิดตามจานวนคนงานคนละ 10 บาท
ค่าธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ บาท/คน

ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปฉบับละ 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ บาท/ฉบับ
4) ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้
หวงห้าม
ฉบับละ 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
หมายเหตุ บาท/ฉบับ
5) ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างฉบับละ 1 บาท
ค่าธรรมเนียม1 บาท
หมายเหตุ บาท/ฉบับ
15. 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)
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3)

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
16. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
ใบรับคาขอ
2)
คาขอ 1
3)
คาขอรับใบอนุญาตฯตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530)
4)
บัญชีแสดงสถิติ (โรงงาน/โรงค้าไม้แปรรูป)
5)
บัญชีแสดงสถิติสิ่งประดิษฐ์ฯ
6)
หนังสือมอบอานาจ
7)
บันทึกประกอบคาขอต่ออายุใบอนุญาตในกรณียื่นคาขอล่าช้า
8)
คาขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง
9)
บัญชีรายชื่อคนงานหรือผู้รับจ้าง
10) ตัวอย่างการกรอกเอกสารขอต่ออายุใบอนุญาต

17. หมายเหตุ

