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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอรับใบอนุญาตให้นาเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัดลาพูน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวง:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับใบอนุญาตให้นาเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัดลาพูน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือ
นาเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกาลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
2)

กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือ
นาเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกาลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ.๒๕๕๑

3)

กฎกระทรวงกาหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๕๕

4)

พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอรับใบอนุญาตให้นาเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัด
ลาพูน
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11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน
เลขที่...103ถนน ......ลาพูน-ป่าซาง...... ตาบล......ในเมือง.......อาเภอ....เมือง.......จังหวัด....ลาพูน..
โทร. …053-510662………………..โทรสาร.…053-510667……………………….
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงานสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีต้นกาลังตั้งแต่หนึ่งแรงม้า โดยมีแผ่นบังคับโซ่ยาวตั้งแต่สิบสองนิ้ว หรือเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีต้นกาลัง
ตั้งแต่หนึ่งแรงม้า หรือแผ่นบังคับโซ่ยาวตั้งแต่สิบสองนิ้ว ส่วนหนึ่งส่วนใด
2. ผู้ยื่นคาขอจะต้องมีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
3. มีสัญชาติไทย
4. มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
7. ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตาม พ.ร.บ. นี้ เว้นแต่การถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตดังกล่าวผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
8. กรณีเป็นนิติบุคคล ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 2-7
9. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดลาพูน

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอใบอนุญาตยื่นคา
1 วันทาการ
ขอลซ. ๖ พร้อมเอกสาร
ประกอบ ให้เจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร (ลงรับคาขอเมื่อ
เอกสารครบถ้วน)

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบข้อมูล สถานที่
12 วันทาการ
เก็บรักษาเลื่อยโซ่ยนต์
พร้อมทั้งจัดทาเอกสาร
ประกอบการตรวจสอบ และ
ทาหนังสือถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติ

สานักงาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดลาพูน

การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ 90 วัน
จังหวัดแต่ละจังหวัด ศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง
และกรมบังคับคดีแจ้งผล
การตรวจสอบให้จังหวัด
ทราบ

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

หมายเหตุ

(กรณีเอกสาร
หลักฐานไม่
ถูกต้องครบถ้วน
ให้แจ้งผู้ขอรับ
ใบอนุญาตยื่น
เอกสารหรือ
หลักฐานเพิ่มเติม
ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้
รับคาขอ)
(ตรวจสอบสถานที่
ที่เก็บรักษาเลื่อย
โซ่ยนต์ ภายใน 5
วันทาการนับจาก
วันที่ที่ได้รับการ
นัดหมายจากผู้ยื่น
คาขอ)
-
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

4)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ 18 วันทาการ สานักงาน
ลงนามเพื่อออกใบอนุญาต
ทรัพยากรธรรม
ให้นาเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.
ชาติและ
๗) และแจ้งผู้ยื่นคาขอให้มา
สิ่งแวดล้อม
รับใบอนุญาต
จังหวัดลาพูน
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

หมายเหตุ

ระยะเวลา
ให้บริการ

(กรณีคุณสมบัติ
ไม่ถูกต้อง มี
ลักษณะต้องห้าม
ให้แจ้งการไม่
อนุญาตภายใน 7
วันทาการ
นับตั้งแต่วัน
ตรวจสอบ
คุณสมบัติแล้ว
เสร็จ)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 121 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
2)
บ้าน
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 0
3)
บุคคล
การค้า
หนังสือบริคณห์ กรมพัฒนาธุรกิจ 0
4) สนธิและ
การค้า
ข้อบังคับบริษัท

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

3

ชุด

-

3

ชุด

-

2

ชุด

2

ชุด

(กรณีเป็นนิติ
บุคคล)
(กรณีเป็นนิติ
บุคคล)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

สาเนาบัตร
ประจาตัว และ
สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล

กรมการปกครอง

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
3

ชุด

หมายเหตุ
-

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนสายด่วนกรมป่าไม้ 1310 กด 3
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซด์ http;//www.forest.go.th/index.phpMlang-th
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมแต่ละจังหวัด
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
5) ช่องทางการร้องเรียน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน เลขที่ 103 ถนน ลาพูน-ป่าซาง
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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19. หมายเหตุ
แบบฟอร์มคาขอรับใบอนุญาตให้นาเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๖)
http://new.forest.go.th/chainsaw/wp-content/uploads/sites/7/2014/07/6.pdf

วันที่พิมพ์
สถานะ
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

