คู่มือสําหรับประชาชน : การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจาก
ไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิดคือยูคาลิปตัสสะเดาเทียมสนทะเลสนปฏิพัทธ์กระถิน
ณรงค์กระถินเทพากระถินยักษ์มะพร้าวมะขามมะไฟบ้านมะปรางบ้านจามจุรีและไม้ตาลตามมติ
คณะรัฐมนตรีในส่วนภูมิภาค
หน่วยงานที่ให้บริการ :กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2532 และวันที่ 25 มกราคม 2537 ในการตั้ง
โรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด
คือยูคาลิปตัสสะเดาเทียมสนทะเลสนปฏิพัทธ์กระถินณรงค์กระถินเทพากระถินยักษ์มะพร้าวมะขามมะไฟบ้าน
มะปรางบ้านจามจุรีและไม้ตาลโดยมีคณะกรรมการพิจารณาการตั้งโรงงานแปรรูปไม้จากกระทรวงอุตสาหกรรม
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันพิจารณา
2. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือ
3. ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารเพื่อประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนณสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อ
ขอรับฟังความคิดเห็น
-สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดดําเนินการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและแจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้กับผู้ขออนุญาต
-เมื่อได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นภายใน 45 วันให้ผู้ขออนุญาต
ยื่นเรื่องราวคําขอ (คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ/ขยายโรงงาน (ร.ง.3) และคําขออนุญาตทําการแปรรูปไม้ตั้ง
โรงงานแปรรูปไม้ฯลฯ (คําขอ 1) พร้อมทั้งเอกสารประกอบและผลการรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่กําหนด) ต่อสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
(หมายเหตุ: -)
ยื่นคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงานและคําขอ
อนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้พร้อมกันณสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดที่ขอตั้งโรงงาน /ติดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :127 วันทําการ
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น
ผู้ขอยื่นคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงานและคํา
ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้พร้อมกันณ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
-พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานและรับเรื่องลงทะเบียน
รับคําขอ

2)

(หมายเหตุ: (ต้องดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนยื่นคําขอ ))
การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทําหนังสือถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้

ระยะเวลา
1 วันทําการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

3 วันทําการ

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

ลําดับ

3)

4)

5)

ขั้นตอน
*ตรวจสอบประวัติอาชญากรโดยสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ
*ตรวจสอบประวัติบุคคลล้มละลายโดยกรมบังคับคดี

(หมายเหตุ: -)
การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น
รอผลการพิจารณาจาก
-สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ผู้ขอฯต้องรับหนังสือไปพิมพ์
ลายนิ้วมือ)
-รอผลการพิจารณาจากกรมบังคับ
คดี
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประสานกับสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและอําเภอ
ท้องที่ร่วมกันตรวจสอบสถานที่แล้วเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาแจ้งความเห็นพร้อมทั้งส่งเรื่องให้
คณะกรรมการฯ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)/ขณะเดียวกัน
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สําเนาเรื่องราวการพิจารณาส่งให้สํานักจัดการทรัยากร
ป่าไม้ท้องที่หรือศูนย์ป่าไม้จังหวัดท้องที่เพื่อพิจารณาแจ้ง
ความเห็นต่อคณะกรรมการฯอีกทางหนึ่ง
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายทําความเห็นเสนอคณะกรรมการฯ (อธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม)/ผู้อํานวยการสํานักจัดการ

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

21 วันทําการ

-

10 วันทําการ

-

10 วันทําการ

-

ลําดับ

6)

7)

ขั้นตอน
ทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ทําความเห็นเสนออธิบดีกรมป่าไม้
และคณะกรรมการฯ (อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม)
(หมายเหตุ: (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้รวบรวม
คําขอและเอกสารส่งคณะกรรมการฯ (อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม) ภายใน 30 วันนับแต่วันรับคําขอ (ไม่ต้อง
รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้)))
การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น
-กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมป่าไม้ร่วมพิจารณา
ความถูกต้องของเอกสารเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ
-เมื่อกรรมการฯมีมติเห็นชอบจะแจ้งกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและกรมป่าไม้ดําเนินการออกใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติโรงงานฯและพระราชบัญญัติป่าไม้
ตามลําดับพร้อมกับแจ้งผลการพิจารณาและ
ค่าธรรมเนียมแก่ผู้ขออนุญาตทราบ (ผู้ขออนุญาตชําระ
ค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/
ขยายโรงงาน (ร.ง.4) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่)
(หมายเหตุ: (คณะกรรมการพิจารณาการตั้งโรงงานแปร
รูปไม้ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันทําการ))
การพิจารณา
หลังจากคณะกรรมการฯพิจารณาเห็นชอบแล้วหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ประมวลเรื่องเสนอให้อธิบดี
กรมป่าไม้พิจารณา (นับตั้งแต่ได้รับหนังสือจาก
คณะกรรมการพิจารณาการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ที่มีมติ
เห็นชอบ)
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

45 วันทําการ

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

20 วันทําการ

สํานักการอนุญาต

ลําดับ
ขั้นตอน
8) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายลง
นามและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่
(หมายเหตุ: -)
9) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรและผู้ขออนุญาตชําระค่าธรรมเนียมณ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
(นับตั้งแต่ได้รับหนังสือจากกรมป่าไม้)
(หมายเหตุ: -)
10) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายลงนามในใบอนุญาตให้เสร็จสิ้นนับตั้งแต่วันที่ผู้
ขออนุญาตชําระเงินค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: (กรณีตั้งโรงงานชําระเงินค่าธรรมเนียมและ
ออกใบอนุญาตภายใน 90 วันนับตั้งแต่ผู้ขออนุญาตได้
รับทราบผลการอนุญาตจากทางราชการหากผู้ขอไม่มา
รับทราบหรือไม่มาชําระเงินค่าธรรมเนียมภายใน 60 วัน
จะระงับการอนุญาตไม่มีการผ่อนผันอีก))

ระยะเวลา
10 วันทําการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมป่าไม้

7 วันทําการ

กรมการปกครอง

15 วันทําการ

กรมการปกครอง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
2) สําเนาทะเบียนบ้าน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ3) ใบรับคําขอ
กรมป่าไม้
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ4) คําขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
กรมป่าไม้
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ5) แผนที่สังเขปสถานที่ประกอบกิจการอาณาเขตและสถานที่
กรมป่าไม้
ติดต่อข้างเคียง
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ6) แผนผังแสดงตําแหน่งเครื่องจักรและบัญชีรายละเอียด
กรมป่าไม้
เครื่องจักร
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ7) หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบกิจการอาทิสําเนา
กรมป่าไม้
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรือสําเนาโฉนดที่ดินหรือสัญญา
เช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่สําเนาทะเบียนบ้านของ
เจ้าของสถานที่สําเนาบัตรประจําตัวของเจ้าของสถานที่
ฉบับจริง1ชุด

ลําดับ

8)

9)

10)

11)

12)

13)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สําเนา0ชุด
หมายเหตุกรมป่าไม้
กรณีเป็นนิติบุคคลให้นําหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาประกอบการพิจารณา
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุกรมป่าไม้
หนังสือมอบอํานาจกรณีผู้ขอไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเองพร้อม
สําเนาบัตรประจําตัวผู้รับมอบอํานาจ
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุกรมป่าไม้
คําขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุสํานักงานปลัดกระทรวง
ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณสถานที่ขออนุญาตตั้งโรงงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
โดยรอบทุกด้านจํานวน 5 ภาพ
สิ่งแวดล้อม
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุสํานักงานปลัดกระทรวง
ให้แจ้งแหล่งที่มาของวัตถุดิบปริมาณการใช้/ปีและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัตถุดิบในท้องถิ่นมีเพียงพอหรือไม่
สิ่งแวดล้อม
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุสํานักงานปลัดกระทรวง
แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 พร้อมลงตําแหน่งแสดงบริเวณ

ลําดับ

14)

15)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ที่ขออนุญาตตั้งโรงงานฯให้ชัดเจน
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุเอกสารแสดงสิทธิทางที่ดินของสถานที่ที่ขออนุญาต
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุหนังสืออนุญาตของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กรมที่ดิน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ค่าธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) ใบอนุ ญ าตตั้ ง โรงงานแปรรู ป ไม้ โ ดยใช้ เ ครื่ อ งจั ก รคิ ด ตาม ค่าธรรมเนียม 50 บาท
จํานวนแรงม้าแรงม้าละ 50 บาท
(หมายเหตุ: (บาท/แรงม้า))
2) ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างฉบับละ 1 บาท
ค่าธรรมเนียม 1 บาท
(หมายเหตุ: (บาท/ฉบับ))

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1) ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้สํานักการอนุญาตกรมป่าไม้อาคารเทียมคมกฤสชั้น 1 เลขที่ 61 ถนน
พหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพฯโทรศัพท์ 0 2579 5852 หรือ 0 2561 4292-3 ต่อ 5202
และ 5203 โทรสาร 0 2579 6533

ลําดับ
2)
3)
4)

5)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
(หมายเหตุ: -)
สายด่วนกรมป่าไม้โทร 1310 กด 3
(หมายเหตุ: -)
เว็บไซต์กรมป่าไม้ www.Forest.go.th/รับเรื่องร้องเรียน
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชน (จุดบริการประชาชน 1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0 2283 1271-84 โทรสาร 0 2283 1286-7 หรือ
website : www.1111.go.th
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
1) ใบรับคําขอ
(หมายเหตุ: -)
2) คําขอ1
(หมายเหตุ: -)
3) แผนที่สังเขป
(หมายเหตุ: -)
4) บัญชีรายละเอียดเครื่องจักร
(หมายเหตุ: -)
5) หนังสือสัญญา
(หมายเหตุ: -)
6) หนังสือมอบอํานาจ
(หมายเหตุ: -)
7) คําขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง

ชื่อแบบฟอร์ม

ลําดับ
8)

ชื่อแบบฟอร์ม
(หมายเหตุ: -)
บัญชีรายชื่อคนงานหรือผู้รับจ้าง
(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 30/07/2558

