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1. ประวัติความเปนมาของ “สนง.ทสจ.ขอนแกน”
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2560 และการประชุม อ.ก.พ.กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 มีมติกรอบ
โครงสรางและอัตรากําลังของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน เปนหนวยงานราชการบริหารสวน
ภู มิภ าค สั งกั ดสํ า นั กงานปลั ดกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตั้งอยูเลขที่ 255/4 ศูนยราชการ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 โทรศัพท 043237971 โทรสาร 043-237279 E-mail
:
khonkaen.org@mnre.go.th
เว็ บ ไซต
http://khonkaen.mnre.go.th
2. ภารกิจและอํานาจหนาที่ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน
2.1 หนาที่และอํานาจตามกฎกระทรวง
1) ปฏิบั ติงานในฐานะผู แทนกระทรวงในสวนภูมิภาคในการอํานวยการ ดําเนินการกํากับ ดูแล สงเสริม
สนับสนุนและประสานการปฏิบัติภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่จังหวัด
2) จัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดและรวมจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัด และทองถิ่น รวมทั้งแผนงาน
อื่นที่เกี่ยวของ
3) กํากับ เฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บูรณาการการแกไขปญหา และรายงานสถานการณดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
4) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยสวนปา กฎหมาย
วาดวยเลื่อยโซยนต กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาล และกิจการประปาสัมปทาน รวมทั้ง
กฎหมายอื่นที่ไดรับมอบหมาย
5) ส งเสริ ม สนั บสนุน เผยแพร ใหคําปรึกษา พัฒ นาองคความรู และสรางการมีสว นรวมของประชาชน
เครือขาย และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงวน อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6) ปฏิบตั ิงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
2.2 การแบงสวนภายใน แบงเปน 5 สวน
1) สวนอํานวยการ หนาที่และอํานาจ
(1) ดําเนินการตามระเบียบ กฎหมายวาดวยงานสารบรรณ งานธุรการ และงานรัฐพิธีตางๆ
(2) เบิกจายงบประมาณ รายงานการใชจายงบประมาณตามระบบ ติดตามและประเมินผลโครงการ
e-Project Tracking เรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ การกันเงินเบิกจายเหลื่อมป และการขอขยายระยะเวลา
เบิกจายขามปงบประมาณ บริหารงานพัสดุ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการพัสดุ ระเบียบ
มติ ครม. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ควบคุมการใชพลังงาน ดูแลอาคารสํานักงาน สถานที่และสิ่งปลูกสราง การใช
รถราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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(3) ดํ า เนิ น ด า นบริ ห ารงานบุ ค คล การเลื่ อ นเงิ น เดื อ น สมุ ด ประวั ติ บํ า เหน็ จ บํ า นาญ การขอ
พระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ
(4) ดําเนินงานควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตามกฎหมาย ระเบียบ
มติ ครม. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(5) ดําเนินงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสวนที่เกี่ยวของ และงาน
ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
(6) สงเสริมและคุมครองจริยธรรม เผยแพร ปลูกฝง สงเสริมยกยอง และติดตามการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
(7) ควบคุม ดูแล รักษา การใชประโยชนระบบเครือขายคอมพิวเตอรและดําเนินการพัฒนาเว็บไซต
รวมทั้งเผยแพรขอมูลสารสนเทศ
(8) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
2) สวนสิ่งแวดลอม
(1) จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด และแผนบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด
(2) ตรวจสอบสถานการณสิ่งแวดลอมของจังหวัด
(3) บูรณาการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(4) พัฒนาและสรางเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.)
และเครือขายอื่น
(5) เฝาระวัง ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลแหลงกําเนิดมลพิษ
(6) ประสานใหคําแนะนํา สงเสริมเผยแพร ประชาสัมพันธความรูดานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
การควบคุมมลพิษ คุมครองสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
(7) ดําเนินการเรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอม
(8) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ
(9) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
3) สวนทรัพยากรธรรมชาติ
(1) การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลโรงงานแปรรูปไม โรงคาสิ่งประดิษฐ และการอนุญาต
อื่นๆ ตามกฎหมายวาดวยการกรมปาไมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(2) การอนุ ญ าต ตรวจสอบ ควบคุมการมีและใชเลื่อยยนต ตามกฎหมายวาดวยเลื่อยยนตและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(3) การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการทําไมสวนปา ตามกฎหมายวาดวยสวนปาและกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
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(4) รับคําขออนุญาตตรวจสอบพื้นที่ การขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ รับคํา
ขอตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาอนุญาตการขอผานทางหรือปลอยสัตวเลี้ยงตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(5) จัดทําแผนและบูรณาการ การบริหารจัดการทรัพยากรปาไม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงและ
ที่ดินในระดับจังหวัด
(6) สงเสริม เผยแพร ประชาสัมพันธ และสรางเครือขายการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
(7) ดํา เนิน การเรื่ องรองเรียนดานทรัพยากรธรรมชาติและดําเนิน การตามกฎหมายวาดวย การ
อํานวยความสะดวก
(8) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
4) สวนทรัพยากรน้ํา
(1) การอนุญาต ควบคุม กํากับดูแลการประกอบกิจการน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวย
น้ํา
บาดาล
(2) การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ําบาดาล เปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมายวาดวยน้ํา
บาดาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(3) รับคําขอสัมปทาน ตออายุ โอน ขยายเขตประปาสัมปทาน รวมทั้งคําขอปรับอัตราคาน้ําหรือคํา
รับรองมาตรวัดน้ํา
(4) ประสานการสํารวจการใชประโยชนทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด
(5) ประสานและดําเนินการแกไขปญหาอุทกภัย และภัยแลง
(6) ดําเนินการเรื่องรองเรียนดานทรัพยากรน้ํา ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการอํานวยความ
สะดวก และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(7) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
5) สวนยุทธศาสตร
(1) จัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
(2) จัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัดและจังหวัด
(3) ประสานการจั ด ทํ า แผนการบริ ห ารจั ด การ แผนปฏิ บั ติ ก ารด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมกับหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน องคกรอิสระ เครือขายการ
มี
สวนรวม
(4) จั ด ทํ า คํ า ขอตั้ ง งบประมาณประจํ า ป ต อ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม กลุมจังหวัด จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นและกองทุนตางๆ
(5) จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการตางๆ รวมทั้งรายงานประจําป
(6) กํากับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร แผนงานโครงการ งบประมาณ
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(7) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(8) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
3. ประเภทงานบริการของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน
1) การขอรับใบอนุญาตเจาะและขอรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาล ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน
2) การขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปาตามพระราชบัญญัติสวนปา
3) การขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต
4) การขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปาไมตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 และที่แกไข
เพิ่มเติม
5) การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปโดยใชแรงคน
4) ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเจาะและขอรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาลในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน
1) กรณีคําขอขนาดบอเล็กกวา 100 ม.ม. (4 นิ้ว) หรือปริมาณนอยกวา หรือเทียบเทา 10 ลบ.ม./วัน
1.1 ผูประกอบกิจการยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน ณ เทศบาล/อบต. เจาของพื้นที่
1.2 เทศบาล/อบต. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ รับเงินคาธรรมเนียมคําขอ และลงนามจดทะเบียน
คําขอ
1.3 นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ในฐานะพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่พิจารณาใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบ หรือไมตรวจสอบสถานที่ตามหลักเกณฑ วิธีการ ที่กําหนดในระเบียบของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
1.4 เทศบาล/อบต. พิจารณาอนุญาต/ไมอนุญาตตามหลักเกณฑที่กําหนด
1.5 กรณี ที่ อ นุ ญ าตให เ ทศบาล/อบต. จั ด ทํ า ใบอนุ ญ าตเสนอนายกเทศมนตรี / นายก อบต.
ลงนามในฐานะผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหเปนผูออกใบอนุญาต
1.6 เทศบาล/อบต. พิจารณาดําเนินการแจงผูขอฯ
- กรณีอนุญาตใหผูขอชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
- กรณีไมอนุญาตใหทําหนังสือแจงเหตุผลพรอมสิทธิ์ในการอุทธรณ
2) กรณีคําขอขนาดบอตั้งแต 100 ม.ม.(4 นิ้ว) ขึ้นไป หรือปริมาณน้ําเกินกวา 10 ลบ.ม./วัน
2.1 ผูประกอบกิจการยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน ณ เทศบาล/อบต. เจาของพื้นที่
2.2 เทศบาล/อบต. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ รับเงินคาธรรมเนียมคําขอ และลงนามจดทะเบียน
คําขอ
2.3 นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ในฐานะพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่พิจารณาใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบ หรือไมตรวจสอบสถานที่ตามหลักเกณฑ วิธีการ ที่กําหนดในระเบียบของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
2.4 เทศบาล/อบต. ส ง คํ า ขอพร อ มเอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง หมดให สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน
2.5 สํานั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อมจังหวัดขอนแกน ตรวจสอบและนําเรื่องเขา
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ในเขตน้ําบาดาลจังหวัด หรือสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ในสวนกลาง
พิจารณา
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2.6 ฝายเลขาคณะอนุกรรมการฯ แจงผลการพิจารณาใหทั้งหมดใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน
- กรณี อ นุ ญ าตให สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด ขอนแก น จั ด ทํ า
ใบอนุญาตเสนอผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน ลงนามในใบอนุญาต
- กรณีไมอนุญาตใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน ทําหนังสือ
แจงเหตุผลใหเทศบาล/อบต. ทราบ
2.7 เทศบาล/อบต. พิจารณาดําเนินการแจงผูขอ
- กรณีอนุญาตใหผูขอชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
- กรณีไมอนุญาต ใหทําหนังสือแจงเหตุผลพรอมสิทธิ์ในการอุทธรณ
2.8 การอนุญาต หรือออกใบอนุญาต รวมทั้งการอนุญาต หรือไมอนุญาต จะตองกระทําใหแลวเสร็จ
ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดครบถวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
3) คาธรรมเนียม
3.1 คาคําขอ 10 บาท
3.2 คาใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล/ ใบอนุญาตใชน้ําบาดาล
- บอน้ําบาดาลขนาดนอยกวา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) 100 บาท
- บอน้ําบาดาลขนาดตั้งแต 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) แตไมเกิน 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร)500
บาท
- บอน้ําบาดาลขนาดตั้งแต 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป 1,000 บาท
4) เอกสารที่ใชในการยื่น
4.1 คําขออนุญาตแบบ นบ.1
4.2 บัตรประจําตัวประชาชน
4.3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผูยื่นคําขอเปนนิติบุคคล)
4.4 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (กรณีผูยื่นคําขอเปนโรงงาน)
4.5 หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือหนังสือยินยอมใหใชที่ดิน
4.6 หนังสือมอบอํานาจ (ติดอากรแสตมป 30 บาท) (กรณีใหผูอื่นดําเนินการแทน)
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเจาะและขอรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาล
ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน
ผูป้ ระกอบกิจการยื่นคําขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
ณ เทศบาล/อบต.เจ้าของพืน้ ที่
เทศบาล/อบต. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/รับเงินค่าธรรมเนียมคําขอ (เป็ นรายได้ของ อบต.)/ส่งเรือ่ งให้นายกเทศมนตรี/
นายก อบต. ในฐานะพนักงานนํา้ บาดาลประจําท้องทีล่ งนามจดทะเบียนคําขอ
เทศบาล/นายก อบต. ในฐานะพนักงานนํา้ บาดาลประจําท้องที่ พิจารณาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หรือไม่ตรวจสอบ
สถานที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่กาํ หนดในระเบียบของกรมทรัพยากรนํา้ บาดาล
คําขอขนาดบ่อเล็กกว่า 100 มม. (4นิว้ ) หรือ

คําขอขนาดบ่อตัง้ แต่ 100 มม.(4นิว้ )ขึน้ ไป

เทศบาล/อบต.พิจารณา

ปริมาณนํา้ น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 10 ลบ.ม./วัน

หรือปริมาณนํา้ เกินกว่า 10 ลบ.ม./วัน

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ที่ได้รบั มอบหมาย

เทศบาล/อบต.พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต

ส่งให้ สนง.ทสจ.ขอนแก่น

ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด

รับผิดชอบ(คําขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องทัง้ หมด)

กรณีอนุญาตให้เทศบาล/อบต.จัดทําใบอนุญาตเสนอ
นายกเทศมนตรี/นายก อบต.ลงนามในฐานะผูท้ ี่
ได้รบั มอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากรนํา้ บาดาลให้

สนง.ทสจ.ขอนแก่น ตรวจสอบและนําเรือ่ งเข้า
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ในเขตนํา้ บาดาล
จังหวัด หรือส่งเรือ่ งให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
ในส่วนกลางพิจารณา

เป็ นผูอ้ อกใบอนุญาต

ฝ่ ายเลขาคณะอนุกรรมการฯ แจ้งผลการพิจารณาให้
สนง.ทสจ.ขอนแก่น ทราบ
1. กรณีอนุญาตให้สนง.ทสจ.ขอนแก่นจัดทําใบอนุญาตเสนอ
ผูอ้ าํ นวยการ สนง.ทสจ.ขอนแก่นลงนามใบอนุญาต
2. กรณีไม่อนุญาตให้ สนง.ทสจ.ขอนแก่น ทําหนังสือแจ้ง
เหตุผลให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล ทราบ

เทศบาล/อบต.พิจารณาดําเนินการแจ้งผูข้ อฯ
1. กรณีอนุญาตให้ผขู้ อชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง
2. กรณีไม่อนุญาตให้ทาํ หนังสือแจ้งผลพร้อมสิทธิ์ในการอุทธรณ์

ส่งเรื่องคืนเทศบาล/อบต.
(กรณีอนุญาตให้สง่ เรื่องคืน
พร้อมใบอนุญาตฉบับผูข้ อ
และสําเนาใบอนุญาตให้
เทศบาล/อบต. จัดเก็บ)

หมายเหตุ กรณีการขอต่อใบอนุญาต การขอรับใบแทน การขอโอน และการขอแก้ไขใบอนุญาต ให้ผขู้ อยื่นคําขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ณ เทศบาล/อบต. เจ้าของพืน้ ที่
และให้เทศบาล/อบต. พิจารณาคําขอว่าอยูใ่ นอํานาจที่ได้รบั การมอบหมาย หรือมอบอํานาจจากกรมทรัพยากรนํา้ บาดาลหรือไม่ ถ้าอยูใ่ นอํานาจให้เทศบาล/อบต.
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กาํ หนด หากไม่อยูใ่ นอํานาจให้สง่ เรื่องต่อให้สาํ นักงาสนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณา ต่อไป
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5. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปา ตาม พ.ร.บ.สวนปา ทองที่จังหวัดขอนแกน
5.1 สถานที่ขึ้นคําขอ : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน
5.2 วันเวลายื่นคําขอ : วันจันทร – วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08.30 –
16.30 น.
5.3 เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาเอกสารที่ดิน
5.4 ที่ดินที่สามารถขอขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปา
1) ที่ดิ นที่ มีโ ฉนดที่ ดิน หรื อหนังสือรับ รองการทําประโยชน ตามประมวลกฎหมายที่ดิ น (น.ส.4,
น.ส.3)
2) ที่ดินที่มีหนังสือแสดงการทําประโยชน น.ค.3 หรือ กสน.5
3) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่มีหลักฐานการอนุญาต
การเชา หรือการเชาซื้อ (ส.ป.ก.4 – 01)
4) ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติใหบุคคลเขาไปทําการปลูกปาในเขต
ปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ หรือเขาทําการปลูกสรางสวนปา หรือไมยืนตนในเขตปาเสื่อมโทรม (สทก.1ข, ป.ส.31)
5) ที่ดินที่ไดดําเนินการ เพื่อการปลูกปาอยูแลวโดยทางทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ
ขั้นตอน
1) ผู ที่ ป ระสงค จ ะขอขึ้ น ทะเบี ย นที่ ดิ น เป น สวนป า ให ยื่ น คํ า ขอขึ้ น ทะเบี ย นที่ ดิ น เป น สวนป า
(สป.1) พรอมเอกสารประกอบคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ ที่สวนทรัพยากรธรรมชาติ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน เพื่อตรวจสอบเอกสาร
2) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบนัดหมายผูยื่นคําขอเพื่อกําหนดวัน เวลา ที่จะออกไปตรวจสอบสถานที่ตั้ง
และสภาพที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนเปนสวนปา
3) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ เสนอความเห็นใหนายทะเบียนพิจารณาสั่งรับหรือไมรับขึ้นทะเบียนเปน
สวนปา
4) นายทะเบี ย นพิ จ ารณาและแจ ง การสั่ ง รั บ หรื อ ไม รั บ ขึ้ น ทะเบี ย นที่ ดิ น เป น สวนป า (กรณี
นายทะเบี ย นมี คํ า สั่ ง ไม รั บ ขึ้ น ทะเบี ย นที่ ดิ น เป น สวนป า ผู ยื่ น คํ า ขอมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ ต อ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด ระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่ทราบ คําสั่ง
นายทะเบียน)
5) ระยะเวลาในการดําเนินการรวม 15 วัน

~๘~

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปา
ทองที่จังหวัดขอนแกน
ผูข้ อยื่นคําขอ สป.1
ณ สํานักงาน ทสจ.ขอนแก่น
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําขอแบบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ลงพืน้ ที่ตรวจสอบสถานที่ตงั้
และสภาพที่ดิน
เสนอความเห็นให้นายทะเบียน
สั่งรับ หรือไม่รบั ขึน้ ทะเบียนเป็ นสวนป่ า
นายทะเบียนสั่งรับ /ไม่รบั
ขึน้ ทะเบียนเป็ นสวนป่ า
อุทธรณ์ภายใน 30 วัน
ตัง้ แต่วนั ที่รบั ทราบ

รับขึน้ ทะเบียน สป.3

ไม่รบั ขึน้ ทะเบียน

~๙~

6. ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตใหมีเลื่อยโซยนตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซยนต ทองที่จังหวัดขอนแกน
6.1 ขั้นตอน
1) ผูขอมี/ขอใชยื่นคําขอ ลซ.1 ณ สวนทรัพยากรธรรมชาติ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน
2) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ตรวจเอกสาร/ตรวจคุณสมบัติถูกตองไมมีคุณสมบัติตองหาม
ทําหนังสือสั่งตรวจสอบลายนิ้วมือที่ศูนยพิสูจนหลักฐาน 4 ขอนแกน
ทําหนังสือตรวจสอบไมเปนบุคคลลมละลายที่สํานักงานบังคับคดีขอนแกน
3) ถาเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกตอง สามารถออกใบรับรองใหมีเลื่อยโซยนต (ลซ.2) ได
4) นําหนังสือรับรองใหมีเลื่อยโซยนต (ลซ.2) ไปจัดหาเลื่อยโซยนตเพื่อนําเลื่อยโซยนตมาตรวจสอบ
และติดเครื่องหมาย
5) ออกใบอนุญาต
6.2 เอกสารหลักฐานแบบคําขอ ลซ.1
บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
หลักฐานการประกอบอาชีพ
รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ/กิจการที่ตองใชเลื่อยโซยนต
รายละเอียดเลื่อยโซยนตที่ขออนุญาต
กรณีนิติบุคคลใหเพิ่มเอกสาร ดังนี้
สําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับบริษัทที่จดทะเบียน
สําเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบาน ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
6.3 คุณสมบัติและลักษณะตองหามตามกฎกระทรวง
อายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ
มีสัญชาติไทย
มีภูมิลําเนา/ถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ไมเปนคนไรความสามารถ/เสมือนไรความสามารถ
6.4 คุณสมบัติและลักษณะตองหามตามมาตรา 5
ประกอบอาชีพ/กิจการที่ตองใชเลื่อยโซยนต
ไมเคยตองโทษตามกฎหมายดังตอไปนี้
1) กฎหมายเลื่อยโซยนต
2) กฎหมายวาดวยการปาไม
3) กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ
4) กฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ

~ ๑๐ ~

6.5 รวมระยะเวลาดําเนินการทั้งสิ้นประมาณ 15 วัน
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตใหมีเลื่อยโซยนต (ลซ.3)
ทองที่จังหวัดขอนแกน
ผูข้ อมี/ขอใช้ ยื่นคําขอแบบ ลซ.1พร้อมเอกสาร
ณ สนง.ทสจ.ขอนแก่น
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

เจ้าหน้าที่ทาํ หนังสือส่งตรวจลายนิว้ มือ
และทําหนังสือตรวจสอบไม่เป็ นบุคคลล้มลาย
ออกใบรับรองให้มีเลือ่ ยโซ่ยนต์ (ลซ.2)

ผูข้ อฯ จัดหาเลือ่ ยโซ่ยนต์ตามใบรับรอง (ลซ.2) มอบ
ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความถูกต้องตามใบรับรอง
ออกใบอนุญาตให้มีเลือ่ ยโซ่ยนต์ (ลซ.3)

~ ๑๑ ~

