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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรต่ ออำยุใบอนุญำตอุตสำหกรรมไม้ ในส่ วนภูมิภำค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมจังหวัดภูเก็ต
กระทรวง: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
1. ชื่อกระบวนงำน: การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในส่วนภูมิภาค
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมจังหวัดภูเก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่ให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานที่เชื่อมโยง
หลายหน่วยงาน)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกรมป่ าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคูม่ ือประชาชน 19/08/2015 10:50
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ยืน่ คาขอ ณ อาเภอหรื อกิ่ งอาเภอท้องที ่
ทีว่ ่าการอาเภอเมืองภูเก็ต 267 ถนนแม่หลวน ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมื อง จังหวัดภูเก็ต 83000
ทีว่ ่าการอาเภอกะทู้ 51/16 ถนนวิ ชิตสงคราว ตาบลกะทู้ อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
ทีว่ ่าการอาเภอถลาง 357 ถนนเทพกระษัตรี ตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110/ติ ดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (พักเทีย่ งเวลา 12.00 - 13.00 น.)
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2)

สถานที่ให้ บริการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
478 ถนนภูเก็ต ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ /โทรสาร 076-211067/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (พักเทีย่ งเวลา 12.00 - 13.00 น.)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.การประกอบกิจการด้ านอุตสาหกรรมไม้ จะต้ องได้ รับอนุญาตในการประกอบกิจการจากกรมป่ าไม้ การอนุญาตมี
กาหนดอายุใบอนุญาตได้ คราวละไม่เกิน 1 ปี ในการตรวจสอบการขอต่ออายุใบอนุญาต พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะตรวจสอบ
เอกสารและบัญชีสถิติแสดงการดาเนินการในรอบปี ที่ผา่ นมา สมุดบัญชีไม้ หรื อสมุดบัญชีสงิ่ ประดิษฐ์ ฯ ซึง่ เป็ นไปตาม
ระเบียบกรมป่ าไม้ ว่าด้ วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 ข้ อ 37 การ
ต่ออายุใบอนุญาต
2.ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุ ไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น

อาเภอหรื อกิ่งอาเภอท้ องที่ 7 วันทาการ
รับเรื่ องราวคาขอและทา
ความเห็นเสนอผู้วา่ ราชการ
จังหวัด

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้วา่ ราชการจังหวัดหรื อผู้ซงึ่ 5 วันทาการ
ผู้วา่ ราชการจังหวัด
มอบหมาย และ
ผู้อานวยการสานักจัดการ

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง (นับจากวันที่ได้
รับคาขอ)

สานักงาน
(นับจากวันที่
ทรัพยากรธรรมช จังหวัดได้ รับ
าติและ
เรื่ องราวคาขอจาก
อาเภอหรื อกิ่ง
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ทรัพยากรป่ าไม้ ท้องที่หรื อ
หัวหน้ าศูนย์ประสานงานป่ า
ไม้ จงั หวัดท้ องที่ สัง่ ให้
เจ้ าหน้ าที่ตรวจบัญชีสถิติ
แสดงการดาเนินการในรอบ
ปี ที่ผา่ นมา
การพิจารณา

3)

-เจ้ าหน้ าที่ของจังหวัด
5 วันทาการ
(สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมจังหวัด) ปิ ด
ยอดบัญชีไม้ หรื อยอดบัญชี
สิง่ ประดิษฐ์ ฯทุกเล่ม แล้ ว
บันทึกรายละเอียดเสนอ
ผู้อานวยการสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมจังหวัด
-เจ้ าหน้ าที่สานักจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม้ ท้องที่หรื อ
ศูนย์ประสานงานป่ าไม้
จังหวัดท้ องที่ ตรวจบัญชี
สถิติแสดงการดาเนินการใน
รอบปี ที่ผา่ นมา แล้ วทา
ความเห็นเสนอผู้วา่ ราชการ
จังหวัดและผู้อานวยการ
สานักจัดการทรัพยากรป่ า
ไม้ ท้องที่

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สิง่ แวดล้ อม
จังหวัดภูเก็ต

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิง่ แวดล้ อม
จังหวัดภูเก็ต

หมำยเหตุ

อาเภอ และสานัก
จัดการทรัพยากร
ป่ าไม้ ท้องที่หรื อ
ศูนย์ประสานงาน
ป่ าไม้ จงั หวัดท้ องที่
ได้ รับเรื่ องราวคา
ขอจากจังหวัด)
-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

หมำยเหตุ

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมจังหวัด
ประมวลเรื่ องเสนอให้ ผ้ วู า่
ราชการจังหวัดพิจารณา
อนุญาตหรื อไม่อนุญาต

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้วา่ ราชการจังหวัดหรื อผู้ซงึ่ 5 วันทาการ
ผู้วา่ ราชการจังหวัด
มอบหมาย พิจารณาลง
นามอนุญาต/ไม่อนุญาต

ผู้วา่ ราชการ
จังหวัดภูเก็ต

-

ผู้วา่ ราชการจังหวัดหรื อผู้ซงึ่ 7 วันทาการ
ผู้วา่ ราชการจังหวัด
มอบหมาย แจ้ งผลการ
พิจารณาให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และผู้ขออนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียม ณ สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมจังหวัด

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิง่ แวดล้ อม
จังหวัดภูเก็ต

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้วา่ ราชการจังหวัดหรื อผู้ซงึ่ 5 วันทาการ
ผู้วา่ ราชการจังหวัด
มอบหมาย ลงนามใน
ใบอนุญาต ให้ เสร็ จสิ ้น
นับตังแต่
้ ผ้ ขู ออนุญาตได้
ชาระค่าธรรมเนียม

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิง่ แวดล้ อม
จังหวัดภูเก็ต

5)

6)

5 วันทาการ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิง่ แวดล้ อม
จังหวัดภูเก็ต

การพิจารณา

4)

7)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

(นับจากวันที่
จังหวัดได้ รับแจ้ ง
ความเห็นจาก
สานักจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม้
ท้ องที่)
-
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ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 39 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจำตัว
ประชำชน
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบอนุญำตฉบับ
จริ ง
ใบรับคำขอ
-คำขอ 1 (กรณี
โรงค้ ำไม้ แปรรูป/
โรงงำน) -คำ
ขอรับใบอนุญำต
(กรณีค้ำ
สิง่ ประดิษฐ์ ฯ)
กรณีโรงงำนบัญชีสถิติแสดง
กำรดำเนินกำรใน
รอบปี ที่ผำ่ นมำ
ของโรงงำนแปร

-

1

-

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1
1

0
0

ฉบับ
ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

5)

6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
รูปไม้ กรณีโรง
ค้ ำไม้ แปรรูปบัญชีสถิติแสดง
กำรดำเนินกำรใน
รอบปี ที่ผำ่ นมำ
ของโรงค้ ำไม้ แปร
รูป กรณีค้ำ
สิง่ ประดิษฐ์ ฯบัญชีสถิติแสดง
กำรดำเนินกำรใน
รอบปี ที่ผำ่ นมำ
ของผู้รับอนุญำต
ค้ ำหรื อมีไว้ ใน
ครอบครองเพื่อ
กำรค้ ำซึง่
สิง่ ประดิษฐ์ ฯ
กรณีโรงงำน/โรง ค้ ำไม้ แปรรูปสมุดบัญชีไม้ ใน
รอบปี ที่ผำ่ นมำ
กรณีค้ำ
สิง่ ประดิษฐ์ ฯสมุดบัญชี
สิง่ ประดิษฐ์ ฯใน
รอบปี ที่ผำ่ นมำ
หนังสือมอบ
อำนำจกรณีผ้ ขู อ
ไม่ได้ มำติดต่อ
ด้ วยตนเองพร้ อม

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

7)

8)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำบัตร
ประจำตัวผู้รับ
มอบอำนำจ
คำขอใบคูม่ ือ
คนงำนหรื อผู้
รับจ้ ำง
บันทึกประกอบ
คำขอต่ออำยุ
ใบอนุญำตใน
กรณียื่นคำขอ
ล่ำช้ ำ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สำนักกำรอนุญำต 1

0

ฉบับ

-

-

0

ฉบับ

-

1

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ใบอนุญำตตัง้ โรงงำนแปรรูปไม้ โดยใช้ เครื่องจักรคิดตำมจำนวนแรงม้ ำ แรงม้ ำละ 50 บำท
ค่ ำธรรมเนียม 50 บาท
หมำยเหตุ (บาท/แรงม้า)
2)

ใบอนุญำตตัง้ โรงงำนแปรรูปไม้ โดยใช้ แรงคนคิดตำมจำนวนคนงำน คนละ 10 บำท
ค่ ำธรรมเนียม 10 บาท
หมำยเหตุ (บาท/คน)

3)

ใบอนุญำตตัง้ โรงค้ ำไม้ แปรรูปฉบับละ 1,000 บำท
ค่ ำธรรมเนียม 1,000 บาท
หมำยเหตุ (บาท/ฉบับ)

4)

ใบอนุญำตค้ ำหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อกำรค้ ำซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดำที่ทำด้ วยไม้
หวงห้ ำม
ฉบับละ 2,000 บำท
ค่ ำธรรมเนียม 2,000 บาท
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หมำยเหตุ (บาท/ฉบับ)
5)

ใบคู่มือคนงำนหรือผู้รับจ้ ำงฉบับละ 1 บำท
ค่ ำธรรมเนียม 1 บาท
หมำยเหตุ (บาท/ฉบับ)

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเหตุ (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ทีอ่ ยู่ 478 ถนนภูเก็ต ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมื อง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท/โทรสาร 076-211067)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ทางโทรศัพท์
หมายเหตุ (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-211067)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ทางอีเมล์
หมายเหตุ (E-mail : enviphuket@hotmail.com)
4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ (โทรศัพท์ 1567 E-Mail : damrongdhama@gmail.com)
5) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
ใบรับคาขอ
2)

คาขอ 1
-
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3)

คาขอรับใบอนุญาตฯตามแบบท้ ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530)
-

4)

บัญชีแสดงสถิติ (โรงงาน/โรงค้ าไม้ แปรรูป)
-

5)

บัญชีแสดงสถิติสงิ่ ประดิษฐ์ ฯ
-

6)

หนังสือมอบอานาจ
-

7)

บันทึกประกอบคาขอต่ออายุใบอนุญาตในกรณียื่นคาขอล่าช้ า
-

8)

คาขอใบคูม่ ือคนงานหรื อผู้รับจ้ าง
-

9)

บัญชีรายชื่อคนงานหรื อผู้รับจ้ าง
-

10)

ตัวอย่างการกรอกเอกสารขอต่ออายุใบอนุญาต
-

19. หมำยเหตุ
-
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