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ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ว่าด้วยการเพาะชากล้าไม้เพือ่ แจกจ่าย
พ.ศ. 256๔
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการเพาะชากล้าไม้
เพื่อแจกจ่ายให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัด การทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 และการแบ่งส่วนราชการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในการดาเนิ น การเพาะชากล้าไม้เพื่อแจกจ่ายให้แก่ภาคประชาชน เอกชน และหน่วยงานภาครัฐ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน รักษาระบบนิเวศ และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
โดยมีหลักเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ และตรวจสอบได้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงวางระเบียบ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการเพาะชากล้าไม้
เพื่อแจกจ่าย พ.ศ. 256๔”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการเพาะชากล้าไม้
เพื่อแจกจ่าย พ.ศ. 2562
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
ข้อ 5 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รบั
การจัดสรรเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ให้ดาเนินการกิจกรรมเพาะชากล้าไม้เพื่อแจกจ่าย
ข้อ 6 ในระเบียบนี้
“กรม” หมายความว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
“ผู้ อ านวยการกอง” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ
กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
“ผู้อานวยการสานั กงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
“ผู้อานวยการศูน ย์ ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
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หมวดที่ 1
ว่าด้วยการเพาะชากล้าไม้
ข้อ ๗ ชนิดของพันธุ์ไม้ที่กาหนดให้เพาะชา จานวน 48 ชนิด รายละเอียดตามภาคผนวก
ท้ายระเบียบนี้ หากจาเป็นต้องเพาะชากล้าไม้ที่ไม่ได้กาหนดไว้ ให้ขออนุญาตอธิบดีเป็นกรณีไป
ข้อ ๘ ให้คัดเมล็ดพันธุ์ไม้คณ
ุ ภาพดีมาใช้ในการเพาะชา โดยระบุแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุไ์ ม้
และรายงานให้กรมทราบเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
ข้อ ๙ การคัดเลือกพื้นที่สาหรับจัดทาแปลงเพาะชากล้าไม้ การเพาะชากล้าไม้ การดูแล
รักษากล้าไม้ให้ดาเนินการด้วยความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักวิชาการ
ข้อ ๑๐ ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการเพาะชากล้าไม้ บันทึกข้อมูลการเพาะชากล้าไม้
ของหน่วยงานในบัญชีกล้าไม้ ตามแบบ พจ. ๑ ท้ายระเบียบนี้
หมวดที่ 2
ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้
ข้อ 1๑ กล้าไม้ที่จะแจกจ่ายต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 3 เดือน และต้องคัดเลือกกล้าไม้ที่มีขนาด
เหมาะสมแข็งแรง
ข้อ 1๒ อานาจในการแจกจ่ายกล้าไม้ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้ผู้อานวยการศูนย์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพาะชากล้าไม้ มีอานาจแจกจ่ายกล้าไม้ได้ไม่เกิน
รายละ 2,000 กล้า/ปี สาหรับประชาชนทั่วไป และไม่เกิน 10,000 กล้า/ปี สาหรับหน่วยงาน
ราชการรั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก รเอกชน และโครงการต่ า ง ๆ ที่ ไ ม่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การค้ า โดยมี
รายละเอียดโครงการพื้นที่เป้าหมายชัดเจน และหลักฐานประกอบคาขอรับกล้าไม้
(2) ให้ ผู้อานวยการสานั กงาน มีอานาจในการอนุมัติ และมีอานาจในการสั่งหน่วยงาน
ในสังกัดให้แจกจ่ายกล้าไม้ได้ไม่เกินรายละ 10,000 กล้า/ปี สาหรับประชาชนทั่วไป และไม่เกิน
50,000 กล้า/ปี สาหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และโครงการต่าง ๆ ที่ไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการค้าโดยมีรายละเอียดโครงการ และหลักฐานประกอบคาขอรับกล้าไม้
(3) หากการแจกจ่ายกล้าไม้เกินจานวน ตามข้อ 12 (2) ให้เสนอกรมเพื่อพิจารณาสั่งการ
โดยให้ผู้อานวยการกอง เป็นผู้มีอานาจสั่งการแทนอธิบดี
ข้อ 1๓ การขอรับกล้าไม้ ให้ผู้ขอระบุรายละเอียดในแบบคาขอรับกล้าไม้ ตามแบบ พจ. ๒
ท้ายระเบียบนี้ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคาขอรับกล้าไม้ ดังนี้
(1) กรณีผู้ขอรับกล้าไม้เป็นประชาชนทั่วไป ให้ ยื่นบัต รประจาตัวประชาชน และแผนที่
ปลูกกล้าไม้โดยสังเขป

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๖๑ ง

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(2) กรณีผู้ขอรับกล้าไม้เป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรใด ๆ ให้ยื่นหนังสือ
จากหน่วยงานที่ยื่นคาขอ พร้อมทั้งรายละเอียดของโครงการ และแผนที่ปลูกกล้าไม้โดยสังเขป
ข้อ ๑๔ การแจกจ่าย การติดตามประเมินผล และการรายงาน ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้ ห น่ ว ยงานที่มีห น้าที่รับผิดชอบการแจกจ่ายกล้าไม้ จัด เตรียมแบบคาขอรับกล้าไม้
ตามแบบ พจ. ๒ เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอรับกล้าไม้ดาเนินการตามข้อ ๑๓ และให้ตรวจสอบคาขอและ
เอกสารหลักฐานเสนอต่อผู้มีอานาจในการแจกจ่ายกล้าไม้ตามข้อ 1๒ พิจารณา เมื่อคาขอรับกล้าไม้
ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ดาเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ผู้ขอรับกล้าไม้ให้ถูกต้องครบถ้วน
เพื่อเป็นหลักฐานในการรับกล้าไม้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายกล้าไม้และผู้ขอรับกล้าไม้ ตรวจสอบชนิด
จานวนกล้าไม้ที่ได้รับ และจัดทารายละเอียดข้อมูลการรับกล้าไม้ พร้อมลงลายมือชื่อในบัญชีรับกล้าไม้
ตามแบบ พจ. ๓ ท้ายระเบียบนี้
(๒) การติดตามประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ให้ดาเนินการโดยวิธีสุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของผู้ขอรับกล้าไม้ซงึ่ ได้รบั กล้าไม้ จานวนตั้งแต่ 2,000 กล้าขึ้นไป และให้จัดทารายงาน
การติดตามประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ตามแบบ พจ. 4 ท้ายระเบียบนี้ และให้รายงานต้นสังกัดทราบ
ภายหลังที่ได้ดาเนินการติดตามประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้แล้ว
(๓) ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ 1๒ (1) จัดเก็บบัญชีกล้าไม้ (แบบ พจ. ๑)
คาขอรับกล้าไม้ (แบบ พจ. ๒) บัญชีรับกล้าไม้ (แบบ พจ. ๓) และสาเนาแบบรายงานการติดตาม
ประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้ (แบบ พจ. 4) ไว้เป็นหลักฐานประจา ณ ที่ทาการของหน่วยงาน
และให้จัดส่งสาเนาบัญชีกล้าไม้ (แบบ พจ. ๑) และสาเนาบัญชีรับกล้าไม้ (แบบ พจ. ๓) รายงาน
ให้ต้นสังกัดทราบทุกสิ้นเดือน
ให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดทารายละเอียดการเพาะชากล้าไม้ การแจกจ่ายกล้าไม้ของแต่ละ
หน่วยงานในสังกัด พร้อมสาเนาบัญชีกล้าไม้ (แบบ พจ. ๑) และสาเนาบัญชีรับกล้าไม้ (แบบ พจ. ๓)
รายงานให้กรมทราบ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี
อนึ่ ง เมื่อได้ดาเนินการรายงานตามข้อ ๑๔ (๑) - (๓) แล้ว ให้ดาเนินการบันทึกข้อมูล
การรายงานลงในระบบโปรแกรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกาหนด
ข้อ ๑๕ อธิบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ คาวินิจฉัยของอธิบดีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕64
โสภณ ทองดี
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แบบ พจ. ๑

บัญชีกล้าไม้
อําเภอ........................................ จังหวัด...................................................................

ชื่อหน่วยงาน....................................................................

งบงาน....................................................................................................

เดือน/ปี

ชนิดไม้

กล้าไม้คงเหลือจาก
เดือนก่อน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .............................................................

เพาะเพิ่ม
จํานวน

ระบุ
แหล่งที่มา
เมล็ดพันธุ์
ไม้

รวม

จํานวนกล้าไม้ที่
จํานวนกล้าไม้ แจกจ่ายสะสม
ตั้งแต่ต้นปี
ที่แจกจ่าย
เดือนนี้

คงเหลือ

หมายเหตุ

แบบ พจ. ๒

แบบคําขอรับกล้าไม้
เขียนที่…………….…………………………..
วันที่…………….…………………….................
เรื่อง ขอรับกล้าไม้
เรียน ……………………………………………………
ด้วยข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)....…………………………………………………………………………………….
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
อยู่บ้านเลขที่…......…หมู่ที่…..…...............ตําบล……………………อําเภอ……..……….……จังหวัด…..…………….…........
เบอร์โทรติดต่อ………………….…………...มีความประสงค์ที่จะขอรับกล้าไม้เพื่อนําไปปลูก (ใส่เครื่องหมาย/ในช่อง)
ที่ดินมีเอกสารสิทธิคือ ……………………………………………….
ที่ดินสาธารณประโยชน์
ที่ดินของหน่วยงานราชการหรือสถานที่ทางศาสนา
ป่าสงวนแห่งชาติ
อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………….………………………………………...
สถานที่ปลูกบริเวณ………………………………………หมู่ท…ี่ …..………ถนน………………………….
ตําบล………….อําเภอ………………จังหวัด……..……จํานวน……..…ไร่ / กม.
และขอรั บรองว่ าพื้ นที่ ที่ จะปลู กไม่ อยู่ ในกรณี ที่ ได้ รั บเงิ นช่ วยเหลื อจากทางราชการ ซึ่ งมี ค่ ากล้ าไม้ อยู่ แ ล้ ว
มีรายละเอียดชนิด/จํานวนกล้าไม้ ที่ขอรับดังนี้
ชนิดกล้าไม้
จํานวน (กล้า)
ชนิดกล้าไม้
จํานวน (กล้า)
1. ……………
…………….
6. ……………
………………
2. ……………
…………….
7. ……………
………………
3. ……………
…………….
8. ……………
………………
4. ……………
…………….
9. ……………
………………
5. ……………
…………….
10 ……………
………………
รวม…………………….ชนิด………………..……….กล้า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

จํานวนกล้าไม้

ลงชื่อ……………………………………………..…(ผู้ขอรับกล้าไม้)
(
)

ประชาชนทั่วไป
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
(กล้า/ปี)
องค์กรเอกชน (กล้า/ปี)
ไม่เกินรายละ 2,000
ไม่เกินรายละ 10,000
ไม่เกินรายละ 10,000
ไม่เกินรายละ 50,000
มากกว่า 10,000
มากกว่า 50,000

ลงชื่อ…………………………………………..(ผู้อนุมตั ิ)
(
)

แบบ พจ. ๓

ชื่อหน่วยงาน...........................................................
ลําดับ

วันที่

ชื่อ – สกุล และ ที่อยูข่ อง
ผู้รบั กล้าไม้

ชนิด

บัญชีรับกล้าไม้
ประจําเดือน............................................................

พ.ศ. .......................

กล้าไม้
จํานวน

ลายมือชื่อ
ผู้รบั กล้าไม้

รวม

สถานทีป่ ลูก
(ตําบล อําเภอ จังหวัด)

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
ผู้จ่ายกล้าไม้

หมายเหตุ
แผนทีส่ ังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่นํากล้าไม้ไปปลูก (ให้ระบุสถานที่ที่สําคัญหรือจุดสังเกตอื่นใด
ใกล้พื้นที่ทจี่ ะปลูกเพื่อความสะดวกในการติดตามประเมินผล)
ระยะทางจากหน่วยงาน…………………………………….....………………….....ถึงพื้นที่ประมาณ……………………กิโลเมตร
พิกัดเลขที่.................................................................

N

ลงชื่อ………………………………………………………… (ผูข้ อรับกล้าไม้)
(
)

แบบ พจ. 4

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้
หน่วยงาน…………………………………………………………………………
ประจําปีงบประมาณ……………………กิจกรรม/โครงการ……………………….……………….….……….
ผู้ขอรับกล้าไม้
จํานวนกล้าไม้
สถานทีป่ ลูก

.
กล้า
ตําบล

อําเภอจังหวัด .

รูปพิกัดสถานที่ปลูก

รูปติดตามประเมินผล

รูปติดตามประเมินผล

รูปติดตามประเมินผล

พิกดั ทีป่ ลูก ระบบ UTM (WGS 1984)
Zone :.
X :.
Y :
ลงชื่อ................................... เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
(
)
ตําแหน่ง

ลงชื่อ...................................ผู้รับกล้าไม้/ผู้ปลูก
(
)

หมายเหตุ : ส่งไฟล์ขอ้ มูลมายัง E-mail : dmcr.gis@gmail.com หรือบันทึกข้อมูล
ในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD หรือ DVD)

ภาคผนวก
บัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ที่กําหนดให้เพาะชํา
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อ
โกงกางใบเล็ก
โกงกางใบใหญ่
คนทิสอทะเล
แคทะเล
จาก
จิกทะเล
จิกสวน
แดงน้ํา
ตะบัน
ตะบูนขาว
ตะบูนดํา
ตาตุ่มทะเล
ตีนเป็ดทราย
ตีนเป็ดทะเล
เตยทะเล
ถั่วขาว
ถั่วดํา
เทียนทะเล
ปอทะเล
โปรงขาว
โปรงแดง
ฝาดดอกขาว
ฝาดดอกแดง
พังกา-ถั่วขาว
พังกาหัวสุมดอกขาว
พังกาหัวสุมดอกแดง
โพทะเล
โพรงนก
รักทะเล
รังกะแท้
รามใหญ่
ลําพู
ลําพูทะเล
ลําแพน
ลําแพนหิน

ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhizophora apiculata Blume
Rhizophora mucronata Lam.
Vitex rotundifolio L.f.
Dolichandrone spathacea (L. f.) K. Schum.
Nypa fruticans Wurmb
Barringtonia asiatica (L.) Kurz
Barringtonia racemosa (L.) Spreng.
Aglaia cucullata (Roxb.) Pellegr.
Xylocarpus rumphii (Kostel.) Mabb.
Xylocarpus granatum J. Koenig
Xylocarpus moluccensis (Lam.) M. Roem.
Excoecaria agallocha L.
Cerbera manghas L.
Cerbera odollam Gaertn.
Pandanus odorifer (Forssk.) Kuntze
Bruguiera cylindrica (L.) Blume
Bruguiera parviflora (Roxb.) Wight & Arn. ex Griff.
Pemphis acidula J. R. & G. Forst.
Hibiscus tiliaceus L.
Ceriops decandra (Griff.) W. Theob.
Ceriops tagal (Perr.) C. B. Rob.
Lumnitzera racemosa Willd.
Lumnitzera littorea (Jack) Voigt
Bruguiera hainesii C. G. Rogers
Bruguiera sexangula (Lour.) Poir.
Bruguiera gymnorhiza (L.) Savigny
Thespesia spp.
Rapanea porteriana (Wall. & A. Dc.) Mez
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb.
Kandelia candel (L.) Druce
Ardisia elliptica Thunb.
Sonneratia caseolaris (L.) Engl.
Sonneratia alba Sm.
Sonneratia ovata Backer
Sonneratia griffithii Kurz

หมายเหตุ

ลําดับที่
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ชื่อ
สนทะเล
สมอทะเล
สารภีทะเล
เสม็ด
แสมขน
แสมขาว
แสมดํา
แสมทะเล
หงอนไก่ทะเล
หงอนไก่ใบเล็ก
หมันทะเล
หยีทะเล
หลุมพอทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์
Casuarina equisetifolio J.R.&G.Forst
Shirakiopsis indica (Willd.) Esser
Calophyllum inophyllum L.
Melaleuca spp.
Avicennia lanata Ridl.
Avicennia alba Blume
Avicennia officinalis L.
Avicennia marina (Forssk.) Vierh.
Heritiera littoralis Aiton
Heritiera fomes Buch.-Ham.
Cordia subcordata Lam.
Pongamia pinnata (L.) Pierre
Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze

หมายเหตุ

ภาคผนวก
แนวทางในการแจกจ่ายกล้าไม้
1. หลักฐานการขอรับกล้าไม้สําหรับประชาชนทั่วไป

1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. แผนที่ปลูกกล้าไม้โดยสังเขป
2. หลักฐานการขอรับกล้าไม้สําหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน
1. หนังสือจากหน่วยงานที่ยื่นขอ
2. รายละเอียดโครงการ
3. แผนที่ปลูกกล้าไม้โดยสังเขป
3. อํานาจการจ่ายกล้าไม้สําหรับหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป
อํานาจการจ่ายกล้าไม้

ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
(กล้า/ปี)
องค์กรเอกชน (กล้า/ปี)
ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชาย ไม่เกินรายละ
ไม่เกินรายละ 10,000
เลนจังหวัด และผู้อํานวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร
2,000
ป่าชายเลน
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรทางทะเลและ ไม่เกินรายละ
ไม่เกินรายละ 50,000
ชายฝั่ง
10,000
ผู้อํานวยการกองเป็นผู้มีอํานาจสั่งการแทน อทช.
มากกว่า
มากกว่า 50,000
10,000
4. การติดตามและประเมินผล
ให้ ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ /ผู้ อํ านวยการสํ านั กงานทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ติ ด ตามประเมิ นผล
การแจกจ่ า ยกล้ า ไม้ โดยสุ่ ม ตั ว อย่ า งของผู้ รั บ เฉพาะรายที่ จ่ า ยให้ กั บ ผู้ ที่ ข อรั บ ตั้ ง แต่ 2 ,000 กล้ า ขึ้ น ไป
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10

ขั้นตอนการแจกจ่ายกล้าไม้
หลักฐานประกอบการขอรับกล้าไม้
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- แผนที่พื้นที่ปลูกกล้าไม้โดยสังเขป
ขั้นตอนการขอรับกล้าไม้
อํานาจการจ่ายกล้าไม้
ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัด
และผู้อํานวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผู้อํานวยการกองเป็นผู้มีอํานาจสั่งการแทน อทช.
ขั้นตอนเดิม

ประชาชนยื่นคําขอรับกล้าไม้

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง/ตรวจสอบข้อมูล

ผู้อํานวยการศูนย์ ลงนามอนุมัติ

จ่ายกล้าไม้

ประชาชนทั่วไป
(กล้า/ปี)
ไม่เกินรายละ 2,000

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรเอกชน (กล้า/ปี)
ไม่เกินรายละ 10,000

ไม่เกินรายละ 10,000
มากกว่า 10,000

ไม่เกินรายละ 50,000
มากกว่า 50,000

30 นาที

ขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริง

5 ชม. 30 นาที

ประชาชนยื่นคําขอรับกล้าไม้

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล/
ผู้อํานวยการศูนย์ ลงนามอนุมัติ

3 ชั่วโมง

จ่ายกล้าไม้

1 ชั่วโมง

2ชั่วโมง
รวม 3 ขั้นตอน 8ชั่วโมง

รวม 2 ขั้นตอน 4 ชั่วโมง

