คู่มือสําหรับประชาชน : การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภทในส่วนภูมิภาค
หน่วยงานที่ให้บริการ :กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้เป็นงานที่กรมป่าไม้ให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 มาตรา 48 (ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้ง
โรงงานแปรรูปไม้ตั้งโรงค้าไม้แปรรูปมีไม้สักไม้ยางไม้ชิงชันไม้เก็ดแดงไม้อีเม่งไม้พะยุงแกลบไม้กระพี้ไม้แดงจีนไม้ขะ
ยุงไม้ซิกไม้กระซิกไม้กระซิบไม้พะยูงไม้หมากพลูตั๊กแตนไม้กระพี้เขาควายไม้เก็ดดําไม้อีเฒ่าและไม้เก็ดเขาควายแปร
รูปไม่ว่าจํานวนเท่าใดไว้ในครอบครองหรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจํานวนเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตรไว้ในครอบครอง
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาต)
กฎกระทรวงข้อกําหนดนโยบายของกรมป่าไม้ประกาศกรมป่าไม้และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องสําหรับควบคุมกํากับ
และตรวจสอบการดําเนินงานของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมป่าไม้
ให้ถูกต้อง
2. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไข
กรณีตั้งโรงงานชําระเงินค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาตภายใน 90 วันนับตั้งแต่ผู้ขออนุญาตได้รับทราบผลการ
อนุญาตจากทางราชการหากผู้ขอไม่มารับทราบหรือไม่มาชําระเงินค่าธรรมเนียมภายใน 60 วันจะระงับการอนุญาต
ไม่มีการผ่อนผันอีก

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์
(หมายเหตุ: -)
ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ยื่นคําขอณอําเภอหรือกิ่งอําเภอท้องที/่ ติดต่อด้วยตนเองณ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หน่วยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :141 วันทําการ
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น
อําเภอหรือกิ่งอําเภอท้องที่รับเรื่องราวคําขอ (ลงรับคําขอ
เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้อง) และตรวจสอบพิจารณา
เสนอเรื่องพร้อมความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (นับจากวันที่ได้รับผลการตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้ขออนุญาตครบ))
2) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น
อําเภอหรือกิ่งอําเภอท้องที่ทําหนังสือถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อทําการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขออนุญาต
*ตรวจสอบประวัติอาชญากรโดยสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ
*ตรวจสอบประวัติบุคคลล้มละลายโดยกรมบังคับคดี
(หมายเหตุ: -)
3) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น
รอผลการพิจารณาจาก
-สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ผู้ขอฯต้องรับหนังสือไปพิมพ์
ลายนิ้วมือ)
-รอผลการพิจารณาจากกรมบังคับ

ระยะเวลา
20 วันทําการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมการปกครอง

3 วันทําการ

กรมการปกครอง

21 วันทําการ

-

ลําดับ

4)

5)

6)

ขั้นตอน
คดี
(หมายเหตุ: -)
การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายและผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ท้องที่หรือป่าไม้จังหวัดท้องที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไป
ตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาต
(หมายเหตุ: (นับจากวันที่จังหวัดได้รับเรื่องราวคําขอจาก
อําเภอหรือกิ่งอําเภอและสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ท้องที่หรือศูนย์ป่าไม้จังหวัดท้องที่ได้รับเรื่องราวคําขอจาก
จังหวัด))
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ของจังหวัด (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด) และสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ท้องที่หรือศูนย์ป่าไม้จังหวัดท้องที่ออกไปตรวจสอบ
สถานที่ที่ขออนุญาต/เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทําความเห็น
เสนอผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด/เจ้าหน้าที่ของสํานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ท้องที่หรือศูนย์ป่าไม้จังหวัดทําความเห็นเสนอ
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่
(หมายเหตุ: (นับตั้งแต่วันที่รับทราบคําสั่งให้ไปตรวจสอบ /
ทั้งนี้ผู้ขออนุญาตต้องทําการนัดหมายภายใน 5 วันทํา
การ))
การพิจารณา
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายทําความเห็นเสนออธิบดีกรมป่าไม้/
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ทํา

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

10 วันทําการ

-

20 วันทําการ

-

15 วันทําการ

-

ลําดับ

7)

8)

9)

10)

ขั้นตอน
ความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีกรมป่าไม้
(หมายเหตุ: (นับจากวันที่ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่))
การพิจารณา
หน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ประมวลเรื่องเสนอให้
อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
(หมายเหตุ: (เอกสารต้องครบถ้วนถูกต้องหากไม่ครบถ้วน
ถูกต้องจะส่งคืนภายใน 7 วันทําการนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้รับเรื่อง))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายลง
นามและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่
(หมายเหตุ: -)
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรและผู้ขออนุญาตชําระค่าธรรมเนียมณ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
(นับตั้งแต่ได้รับหนังสือจากกรมป่าไม้)
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายลงนามในใบอนุญาตให้เสร็จสิ้นนับตั้งแต่วันที่ผู้
ขออนุญาตชําระเงินค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: (กรณีตั้งโรงงานชําระเงินค่าธรรมเนียมและ
ออกใบอนุญาตภายใน 90 วันนับตั้งแต่ผู้ขออนุญาตได้
รับทราบผลการอนุญาตจากทางราชการหากผู้ขอไม่มา
รับทราบหรือไม่มาชําระเงินค่าธรรมเนียมภายใน 60 วัน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

20 วันทําการ

สํานักการอนุญาต

10 วันทําการ

กรมป่าไม้

7 วันทําการ

กรมการปกครอง

15 วันทําการ

กรมการปกครอง

ลําดับ

ขั้นตอน
จะระงับการอนุญาตไม่มีการผ่อนผันอีก))

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ2) สําเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ3) ใบรับคําขอ
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ4) คําขอ 1 ตามแบบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ5) แผนที่สังเขปสถานที่ประกอบกิจการอาณาเขตและสถานที่
ติดต่อข้างเคียง
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ6) แผนผังแสดงตําแหน่งเครื่องจักรและบัญชีรายละเอียด
เครื่องจักร

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

ลําดับ

7)

8)

9)

10)

11)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุกรมป่าไม้
หลักฐานแสดงสิทธิการใช้สถานที่ประกอบกิจการอาทิสําเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรือสําเนาโฉนดที่ดินหรือสัญญา
เช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่สําเนาทะเบียนบ้านของ
เจ้าของสถานที่สําเนาบัตรประจําตัวของเจ้าของสถานที่
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรณีเป็นนิติบุคคลให้นําหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาประกอบการพิจารณา
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หนังสืออนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5.00 แรงม้า)
กรมป่าไม้
หนังสือมอบอํานาจกรณีผู้ขอไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเองพร้อม
สําเนาบัตรประจําตัวผู้รับมอบอํานาจ
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุกรมป่าไม้
คําขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ

ลําดับ
12)

13)

14)

15)

16)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
หมายเหตุกรมโยธาธิการและผังเมือง
หนังสืออนุญาตของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5.00 แรงม้า)
สํานักงานปลัดกระทรวง
ภาพถ่ายสีแสดงบริเวณสถานที่ขออนุญาตตั้งโรงงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
โดยรอบทุกด้านจํานวน 5 ภาพ
สิ่งแวดล้อม
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(ยกเว้นโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐ
กรรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดที่ไม่มีป่าไม้คือสิงห์บุรีอ่างทอง
ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรสาคร
สมุทรสงครามนครปฐมและสมุทรปราการ)
สํานักงานปลัดกระทรวง
ให้แจ้งแหล่งที่มาของวัตถุดิบปริมาณการใช้/ปีและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัตถุดิบในท้องถิ่นมีเพียงพอหรือไม่
สิ่งแวดล้อม
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุสํานักงานปลัดกระทรวง
แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 พร้อมลงตําแหน่งแสดงบริเวณ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ที่ขออนุญาตตั้งโรงงานฯให้ชัดเจน
สิ่งแวดล้อม
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ยกเว้นโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐ
กรรมที่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดที่ไม่มีป่าไม้คือสิงห์บุรีอ่างทอง
ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรสาคร
สมุทรสงครามนครปฐมและสมุทรปราการ)
กรมที่ดิน
เอกสารแสดงสิทธิทางที่ดินของสถานที่ที่ขออนุญาต

ลําดับ

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

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
จํ า น ว น แ ร ง ม้ า แ ร ง ม้ า ล ะ 50
บาท
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม 50
บาท

2)

(หมายเหตุ: (บาท/แรงม้า))
ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างฉบับละ 1 บาท
(หมายเหตุ: (บาท/ฉบับ))

ค่าธรรมเนียม 1 บาท

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
(หมายเหตุ: -)
2) สายด่วนกรมป่าไม้โทร 1310 กด 3
(หมายเหตุ: -)
3) เว็บไซต์กรมป่าไม้ www.Forest.go.th/รับเรื่องร้องเรียน
(หมายเหตุ: -)
4) ศูนย์บริการประชาชน (จุดบริการประชาชน 1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0 2283 1271-84 โทรสาร 0 2283 1286-7 หรือ

ลําดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ

5)

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
(หมายเหตุ: -)
8) บัญชีรายชื่อคนงานหรือผู้รับจ้าง
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ชื่อแบบฟอร์ม

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

