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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตนําเลื่อยโซยนตออกใชนอกพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตเปนการชั่วคราวใน
ทองทีจ่ ังหวัดลําพูน
หนวยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวง:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตนําเลื่อยโซยนตออกใชนอกพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตเปนการชั่วคราวในทองที่จังหวัด
ลําพูน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใหมีหรือใชเลื่อยโซยนต
และการขออนุญาตและการอนุญาตใหนําเลื่อยโซยนตออกใชนอกพิ้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๑
2)

ประกาศกรมปาไม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการอนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใหมีหรือใชเลื่อยโซยนตใหแตกตางไป
จากที่ระบุไวในใบอนุญาต

3)

พระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ.๒๕๔๕

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศกรมปาไม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการอนุญาต
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ใหมีหรือใชเลื่อยโซยนตใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน1
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 1
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 1
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตนําเลื่อยโซยนตออกใชนอกพื้นที่ที่ไดรับ
อนุญาตเปนการชั่วคราวในทองที่จังหวัดลําพูน
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11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน
เลขที่ 103 ถนน ลําพูน-ปาซาง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
โทร.๐๕๓-๕๑๐๖๖๒โทรสาร๐๕๓-๕๑๐๖๖๗
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เปนเลื่อยโซยนตที่ไดรับใบอนุญาตใหมีเลื่อยโซยนต และผูไดรับใบอนุญาตมีความประสงคจะนําเลื่อยโซยนต
ออกใชนอกพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตเปนการชั่วคราว
2. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวใน
คูมือประชาชนเรียบรอยแลว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ผูขอใบอนุญาตยื่นคําขอ
1 วันทําการ
ลซ. ๑๑ พรอมเอกสาร
ประกอบให เจาหนาที่เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสาร (ลงรับคําขอเมื่อ
เอกสารครบถวน)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม
จังหวัดลําพูน

หมายเหตุ

(กรณีเอกสาร
หลักฐานไม
ถูกตองครบถวน
ใหแจงผูขอรับ
ใบอนุญาตยื่น
เอกสารหรือ
หลักฐานเพิ่มเติม
ภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันที่ได
รับคําขอ)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การพิจารณา

เจาหนาที่ออกใบรับคําขอ
อนุญาตนําเลื่อยโซยนต
ออกใชนอกพื้นที่ที่ไดรับ
อนุญาตเปนการชั่วคราว
(ลซ.๑๒)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ออกหนังสืออนุญาตใหนํา 6 วันทําการ
เลื่อยโซยนตออกใชนอก
พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตเปน
การชั่วคราว (ลซ.๑๓) และ
แจงผลการพิจารณาใหผูยืน
คําขอทราบและมารับ
หนังสืออนุญาตใหนําเลื่อย
โซยนตออกใชนอกพื้นที่ที่
ไดรับอนุญาตเปนการ
ชั่วคราว (ลซ.๑๓) พรอมให
สงใบรับคําขอคืน

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

1 วันทําการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม
จังหวัดลําพูน
สํานักงาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม
จังหวัดลําพูน

หมายเหตุ

-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ชุด

หมายเหตุ
-

4/6

ที่
2)
3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน
บาน
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล
สําเนาหนังสือ
บริคณหสนธิและ
ขอบังคับบริษัท
จํากัดที่จด
ทะเบียนไว

กรมการปกครอง

0

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา
กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

0

1

ชุด

0

1

ชุด

(กรณีเปนนิติ
บุคคล)
(กรณีเปนนิติ
บุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
แบบฟอรม ลซ.
๑๑

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด.............

1

รายละเอียด
เกี่ยวกับอาชีพ/
กิจการ ที่ตองใช
เลื่อยโซยนต
หนังสือมอบ
อํานาจ
สําเนา
ใบอนุญาตใหมี
เลื่อยโซยนต
(ลซ.๓)

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด.............

0

1

ชุด

-
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16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนอธิบดีกรมปาไม โทร.02 561 4292-3 ตอ 5653
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนสายดวนกรมปาไม 1310 กด 3
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนโทรสาร 02 579 2884
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียนเว็บไซด http;//www.forest.go.th/index.phpMlang-th
หมายเหตุ5) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมแตละจังหวัด
หมายเหตุ6) ชองทางการรองเรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โทร.1310 หรือเว็บไซด
www.petition.mnre.go.th
หมายเหตุ7) ชองทางการรองเรียนสายดวน 1111
หมายเหตุ8) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
๙) ชองทางการรองเรียน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน เลขที่ 103 ถนน ลําพูน-ปาซาง
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
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19. หมายเหตุ
แบบฟอรมคําขออนุญาตนําเลื่อยโซยนตออกใชนอกพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตเปนการชั่วคราว (ลซ. ๑๑)
http://new.forest.go.th/chainsaw/wp-content/uploads/sites/7/2014/07/9.pdf

วันที่พิมพ
สถานะ
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

