ที่ นร 1201/1784-7852
1922-1923

สำเนำ

สำนักงำน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

2 ธันวำคม 2558
เรื่อง

กำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

เรียน หัวหน้ำส่วนรำชกำร (กรณีมีงานบริการ)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 18 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2558
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. รำยละเอียดตัวชี้วัด “ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร” (ฉบับปรับปรุง)
2. หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกงำนบริกำร
3. แบบฟอร์มที่ 1 ยืนยันงำนบริกำรที่จะใช้สำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
4. แบบฟอร์มที่ 2 ข้อมูลรำยละเอียดงำนบริกำรที่จะใช้สำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ตำมหนั งสื อ ที่ อ้ ำ งถึ ง ส ำนั กงำน ก.พ.ร. ได้ ส่ งกรอบกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ รำชกำร
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยในมิติภำยนอก ประเด็นกำรประเมินคุณภำพ
กำหนดให้มีตัวชี้วัดที่ 2 “ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร” ซึ่งมีน้ำหนักร้อยละ 10 ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ.ร. ขอแจ้งรำยละเอียดตัวชี้วัด “ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร” (ฉบับปรับปรุง)
และหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกงำนบริกำร ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 และ 2 ตำมลำดับ และใคร่ขอควำมอนุเครำะห์
ให้ส่วนรำชกำรยืนยันงำนบริกำรที่จะใช้สำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
และกรอกรำยละเอียดที่เกี่ยวข้อง ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 3 และ 4 ตำมลำดับ เพื่อที่สำนักงำน ก.พ.ร. จะได้บรรจุไว้
ในค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรต่ อ ไป พร้ อ มทั้ ง ขอให้ ส่ ว นรำชกำรจั ด เตรี ย มฐำนข้ อ มู ล ผู้ รั บ บริ ก ำร
ให้ มี ค วำมครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง เป็ น ปั จ จุ บั น พร้ อ มส ำหรั บ กำรด ำเนิ น กำรส ำรวจควำมพึ ง พอใจในระหว่ ำ ง
เดือนกุมภำพันธ์ – กรกฎำคม 2559
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำร และจัดส่งข้อมูลไปยังสำนักงำน ก.พ.ร. ภำยในวันที่
25 ธันวำคม 2558 ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยนครเขตต์ สุทธปรีดำ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.ร.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.ร
กองติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำระบบรำชกำร
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8825, 8897, 8867, 8861 โทรสำร 0 2281 8279

รำยชื่อส่วนรำชกำรที่สำนักงำน ก.พ.ร. วิเครำะห์ว่ำมีงำนบริกำรตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกงำนบริกำร
เลขที่หนังสือ
นร1201/

กระทรวง

กรม

1784

สำนักนำยกรัฐมนตรี

สำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครองผู้บริโภค

1785
1786

สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุม้ ครอง
ผู้บริโภค
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน

งำนออกบัตรส่งเสริมกำรลงทุน

กองทัพบก

ผู้บัญชำกำรทหำรบก

กำรขอรับหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐำนะผู้สำเร็จ
กำรฝึกวิชำทหำร (รด.3) แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหำย

กองทัพเรือ
กรมธนำรักษ์
กรมบัญชีกลำง
กรมศุลกำกร

ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ
อธิบดีกรมธนำรักษ์
อธิบดีกรมบัญชีกลำง
อธิบดีกรมศุลกำกร

กำรทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย
กำรต่ออำยุสัญญำเช่ำที่รำชพัสดุ
กำรอนุมัติกำรลงทะเบียนผู้ค้ำกับภำครัฐ
กำรตรวจสอบของขำเข้ำที่มีคำสั่งให้ต้องตรวจสอบ พิกัด
รำคำ และของ Red Line

1791
1792

กรมสรรพสำมิต
กรมสรรพำกร

อธิบดีกรมสรรพสำมิต
อธิบดีกรมสรรพำกร

กำรขออนุญำตนำสุรำเข้ำมำในรำชอำณำจักร
กำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม กรณีผู้ประกอบกำรมีสถำน
ประกอบกำรตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร

1793

สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริหำรหนี้
สำธำรณะ

กำรจด/ต่อ/เพิ่มเติมผลงำนที่ปรึกษำไทย

ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ

งำนหนังสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

อธิบดีกรมกำรท่องเที่ยว

กำรออกใบอนุญำตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญำต
เป็นมัคคุเทศก์

1787
1788
1789
1790

กระทรวงกลำโหม

ผู้บริหำร

ชื่องำนบริกำร
ตำม พรบ. กำรอำนวยควำมสะดวกฯ
ที่สำนักงำน ก.พ.ร.วิเครำะห์เบื้องต้น
กำรจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรง (จดทะเบียนใหม่)

กระทรวงกำรคลัง

1794

กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ

1795

กระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ

กรมกำรท่องเที่ยว

เลขที่หนังสือ
นร1201/
1796

1797
1798
1799

กระทรวง

กรม

กระทรวงกำรพัฒนำ กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
สังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์
กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
พิกำร
กระทรวงเกษตรและ กรมกำรข้ำว
สหกรณ์

ผู้บริหำร
อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

อธิบดีกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตคนพิกำร
อธิบดีกรมกำรข้ำว

ชื่องำนบริกำร
ตำม พรบ. กำรอำนวยควำมสะดวกฯ
ที่สำนักงำน ก.พ.ร.วิเครำะห์เบื้องต้น
กำรรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำร
สังคมของนักสังคมสงเครำะห์
กำรจัดหำครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปกำระเด็กถูกทอดทิ้ง
ที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)
กำรออกบัตรประจำตัวคนพิกำร กรณีกำรขอมีบัตรประจำตัว
คนพิกำร
กำรออกใบอนุญำตเป็นตัวแทนจำหน่ำยเมล็ดพันธุ์พืช

1800

กรมชลประทำน

อธิบดีกรมชลประทำน

กำรขอใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพือ่ ช่วยเหลือในกำรเพำะปลูก
และกำรอื่น

1801

กรมประมง

อธิบดีกรมประมง

กำรออกใบอนุญำต/ใบรับรอง เพือ่ กำรนำเข้ำส่งออกสัตว์น้ำ

1802

กรมปศุสตั ว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์

กำรขอหนังสือรับรองควำมปลอดภัย (Health certificate)
ของอำหำรสัตว์

1803
1804

กรมพัฒนำที่ดิน
กรมวิชำกำรเกษตร

อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน
อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร

กำรวิเครำะห์ดินสำหรับเกษตรกร
กำรออกใบรับรองสุขอนำมัยผักและผลไม้สด

1805

กรมส่งเสริมกำรเกษตร

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร

กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร

1806

กรมส่งเสริมสหกรณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

กำรอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์

1807

กรมหม่อนไหม

อธิบดีกรมหม่อนไหม

1808

สำนักงำนกำรปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เลขำธิกำรสำนักงำนกำรปฎิรูปทีด่ นิ เพื่อ
เกษตรกรรม

กำรขอรับท่อนพันธุ์หม่อน กิ่งชำหม่อน หม่อนชำถุง และไข่
ไหมพันธุ์ดี
กำรขออนุญำตเข้ำทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

เลขที่หนังสือ
นร1201/

กระทรวง

1809

กระทรวงคมนำคม

กรม

ผู้บริหำร

กรมเจ้ำท่ำ

อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ

1810
1811
1812

กรมกำรขนส่งทำงบก
กรมท่ำอำกำศยำน
กรมทำงหลวง

อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก
อธิบดีกรมท่ำอำกำศยำน
อธิบดีกรมทำงหลวง

1813

กรมทำงหลวงชนบท

อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท

ชื่องำนบริกำร
ตำม พรบ. กำรอำนวยควำมสะดวกฯ
ที่สำนักงำน ก.พ.ร.วิเครำะห์เบื้องต้น
กำรขอใบอนุญำตขนถ่ำยสิ่งของที่อำจทำให้เกิดอันตรำยได้
และกำรอนุญำตให้เคลื่อนย้ำยเรือบรรทุกสิ่งของที่อำจทำให้
เกิดอันตรำยขึ้นได้
กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง
กำรอนุญำตให้เข้ำพื้นที่กำกัด (Restricted Area)
กำรขออนุญำตก่อสร้ำงทำงเชื่อมกับทำงหลวง เข้ำสู่ที่ดินว่ำง
เปล่ำ บ้ำนพักอำศัย อำคำรพำณิชย์ สถำนีบริกำรน้ำมัน
สถำนีบริกำรก๊ำซ หรือ สถำนีบริกำรเชื้อเพลิงอื่นไกล ที่อยู่
ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบทีเ่ ป็นมำตรฐำนของกรมทำงหลวง
(มำตรำ 7)
กำรขออนุญำต/ต่อใบอนุญำตสร้ำงทำง ถนน หรือสิ่งอื่นใดใน
เขตทำงหลวง เพื่อใช้ในเป็นทำงเข้ำ-ออก ทำงหลวง (ทำทำง
เชื่อม,ต่ออำยุใบอนุญำต) (มำตรำ 37 วรรค 1)

1814
1815

กระทรวงพลังงำน

กรมธุรกิจพลังงำน
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์
พลังงำน

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน
อธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน

กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำร ถังขนส่งน้ำมัน
กำรขอรับใบอนุญำตผลิตพลังงำนควบคุม

1816
1817
1818
1819
1820

กระทรวงพำณิชย์

กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ
กรมกำรค้ำภำยใน
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กรมกำรปกครอง

อธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ
อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน
อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
อธิบดีกรมกำรปกครอง

กำรออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ำ
กำรต่ออำยุหนังสืออนุญำตประกอบกำรค้ำข้ำว
กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ
กำรจดทะเบียนกำรจัดตั้งบริษัทจำกัด
กำรขอใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติอำวุธปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอำวุธปืน พ.ศ. 2490

กรมที่ดิน

อธิบดีกรมที่ดิน

จดทะเบียนประเภทโอนอสังหำริมทรัพย์

1821

กระทรวงมหำดไทย

เลขที่หนังสือ
นร1201/

กระทรวง

1822

กระทรวงยุติธรรม

กรม

ผู้บริหำร

ชื่องำนบริกำร
ตำม พรบ. กำรอำนวยควำมสะดวกฯ
ที่สำนักงำน ก.พ.ร.วิเครำะห์เบื้องต้น
กำรขอรับกำรสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้เป็น
หลักประกันกำรปล่อยชั่วครำว

สำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

1823

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ

1824
1825

กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน

อธิบดีกรมบังคับคดี
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยำวชน

1826

กรมรำชทัณฑ์

อธิบดีกรมรำชทัณฑ์

1827

สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

กรมกำรจัดหำงำน

อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน

กำรขอรับใบอนุญำตทำงำนของคนต่ำงด้ำวระดับฝีมือ
ชำนำญกำร

1829

กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน

อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน

กำรให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องและ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำนและกำร
ฝึกเปลีย่ นสำขำอำชีพ

1830

กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

กำรรับสำเนำข้อบังคับกำรทำงำน

1831

สำนักงำนประกันสังคม

อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำน
เลขำธิกำรสำนักงำนประกันสังคม

1828

กระทรวงแรงงำน

กำรช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้เสียหำยและจำเลยในคดีอำญำ
ตำมพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผูเ้ สียหำย และค่ำทดแทน
และค่ำใช้จ่ำยแก่จำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. 2544 (กรณี
ผู้เสียหำย)
กำรขออนุญำตเป็นผู้ทำแผนและผูบ้ ริหำรแผน
กำรขอเยี่ยมเด็กและเยำวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยำวชน (19 แห่ง)
กำรพิจำรณำอนุญำตให้บุคคลภำยนอกที่ประสงค์จะเข้ำเยีย่ ม
หรือติดต่อกับผู้ต้องขังในเรือนจำ ตำมที่กรมรำชทัณฑ์
กำหนด
กำรรับเรื่องร้องเรียน/กล่ำวหำเกี่ยวกับกำรทุจริตในภำครัฐ

กำรชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนำยจ้ำง
(มำตรำ 33)

เลขที่หนังสือ
นร1201/

กระทรวง

1832

กระทรวงวัฒนธรรม

กรม

ผู้บริหำร

ชื่องำนบริกำร
ตำม พรบ. กำรอำนวยควำมสะดวกฯ
ที่สำนักงำน ก.พ.ร.วิเครำะห์เบื้องต้น
กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรร้ำน วีดิทัศน์ประเภทคำรำโอ
เกะ

สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

1833

กรมกำรศำสนำ

อธิบดีกรมกำรศำสนำ

กำรออกหนังสือรับรองเพื่อต่ออำยุหนังสือเดินทำงผู้เผยแพร่
ศำสนำชำวต่ำงประเทศ

1834
1835
1836

กรมศิลปำกร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

อธิบดีกรมศิลปำกร
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

ขออนุญำตใช้สถำนที่โรงละครแห่งชำติ
กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรร้ำนวีดิทัศน์(เกมกำรเล่น)
กำรให้บริกำรหอศิลป์ร่วมสมัย

อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร

กำรบริกำรทดสอบ/สอบเทียบ/ขอใบรับรองสินค้ำ

เลขำธิกำรสำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ

กำรขออนุญำตผลิต มีไว้ในในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงำน
ปรมำณูจำกเครื่องกำเนิดรังสี
กำรขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดเกีย่ วกับกิจกำรของโรงเรียน
นอกระบบ (กำรขอเพิ่มหลักสูตร)

1837
1838
1839

กระทรวงวิทยำศำสตร์ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
และเทคโนโลยี
สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

1840

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน

1841

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กำรเทียบคุณวุฒิผสู้ ำเร็จกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำจำก
ต่ำงประเทศ

1842
1843
1844
1845

กระทรวงสำธำรณสุข กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
กระทรวง
สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
อุตสำหกรรม
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

1846

กำรให้บริกำรเทียบวุฒิกำรศึกษำระดับกำรศึกษำพื้นฐำน

อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม

กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตเชื้อโรคและพิษจำกสัตว์
กำรขึ้นทะเบียนเป็นผูด้ ำเนินกำรสปำเพื่อสุขภำพ
กำรขออนุญำตขำยยำแผนปัจจุบัน
งำนออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนในภูมภิ ำค

อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม

งำนออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน

เลขที่หนังสือ
นร1201/

กระทรวง

กรม

ผู้บริหำร
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม

ชื่องำนบริกำร
ตำม พรบ. กำรอำนวยควำมสะดวกฯ
ที่สำนักงำน ก.พ.ร.วิเครำะห์เบื้องต้น
งำนอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอำชีพอุตสำหกรรมใน
ครอบครัวและหัตถกรรมไทย

1847

กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม

1848

กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำร
เหมืองแร่

งำนออกใบอนุญำตส่งแร่ออกนอกรำชอำณำจักร

1849

สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำล
ทรำย

งำนกำรขอหนังสืออนุญำตกำรขนย้ำยน้ำตำลทรำยเพื่อใช้
บริโภคภำยในประเทศ (กน.2)

1850

สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เลขำธิกำรสำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอ้อยและ
น้ำตำลทรำย

งำนออกใบอนุญำตแสดงเครื่องหมำยผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
(มอก.)

1851

ส่วนรำชกำรไม่สังกัด สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
สำนักนำยกรัฐมนตรี
หรือกระทรวง

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติ

กำรต่อสัญญำเช่ำที่ดินและอำคำร และศำสนสมบัติวัด
(ศบว.) (รำยปี)

1852

ส่วนรำชกำรไม่สังกัด สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
สำนักนำยกรัฐมนตรี
หรือกระทรวง

ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ

กำรรับแจ้งที่พักอำศัยของเจ้ำของบ้ำน เจ้ำของหรือผู้
ครอบครองเคหะสถำนหรือผู้จดั กำรโรงแรม ซึ่งรับคนต่ำง
ด้ำวเข้ำพักอำศัย

1922

กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

กรมป่ำไม้

อธิบดีกรมป่ำไม้

กำรออกใบเบิกทำงนำไม้หรือของป่ำเคลื่อนที่

กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช

อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ปำ่ และ กำรขออนุญำตให้ส่งออกซึ่งซำกของสัตว์ป่ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่
พันธุ์พืช
ทำจำกซำกของสัตว์ป่ำ ในบัญชีแนบท้ำยหมำยเลข 2 และ
บัญชีแนบท้ำยหมำยเลข 3 ของอนุสัญญำฯ (CITES)

1923

