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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอรับใบอนุญาตให้นาเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องทีจ่ ังหวัดนครพนม
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ สานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวง: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับใบอนุญาตให้นาเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จงั หวัดนครพนม
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือ
นาเข้าเลือ่ ยโซ่ยนต์ และการเปลีย่ นแปลงเลือ่ ยโซ่ยนต์ให้มีกาลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึน้ รวมทัง้ คุณสมบัตแิ ละ
ลักษณะต้องห้ามของผูข้ อรับใบอนุญาต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
2)

กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือ
นาเข้าเลือ่ ยโซ่ยนต์ และการเปลีย่ นแปลงเลือ่ ยโซ่ยนต์ให้มีกาลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึน้ รวมทัง้ คุณสมบัตแิ ละ
ลักษณะต้องห้ามของผูข้ อรับใบอนุญาต พ.ศ.๒๕๕๑

3)

กฎกระทรวงกาหนดลักษณะเลือ่ ยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลือ่ ยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๕๕

4)

พระราชบัญญัตเิ ลือ่ ยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับใบอนุญาตให้นาเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จงั หวัดนครพนม
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ที่อยู่ 213/4 ถนนศาลา
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กลางจังหวัดนครพนม ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทศัพท์ 042-511272
โทรสาร 042-511272 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็ นเลื่อยโซ่ยนต์ท่ีมีตน้ กาลังตัง้ แต่หนึ่งแรงม้า โดยมีแผ่นบังคับโซ่ยาวตัง้ แต่สิบสองนิว้ หรือเลื่อยโซ่ยนต์ท่ีมีตน้ กาลัง
ตัง้ แต่หนึ่งแรงม้า หรือแผ่นบังคับโซ่ยาวตัง้ แต่สิบสองนิว้ ส่วนหนึ่งส่วนใด
2. ผูย้ ่ืนคาขอจะต้องมีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปี บริบรู ณ์
3. มีสญ
ั ชาติไทย
4. มีภมู ิลาเนาหรือถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
5. ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
6. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
7. ไม่อยูร่ ะหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตาม พ.ร.บ. นี ้ เว้นแต่การถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตดังกล่าวผ่านมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี นบั แต่วนั ที่ถกู เพิกถอนใบอนุญาต
8. กรณีเป็ นนิติบคุ คล ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ตามข้อ 2-7
9. ขัน้ ตอนการดาเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคูม่ ือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น
3)

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผูข้ อใบอนุญาตยื่นคาขอ
1 วันทาการ
ลซ. ๖ พร้อมเอกสาร
ประกอบ ให้เจ้าหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร (ลงรับคาขอเมื่อ
เอกสารครบถ้วน)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครพนม

หมายเหตุ

(กรณีเอกสาร
หลักฐานไม่
ถูกต้องครบถ้วน
ให้แจ้งผูข้ อรับ
ใบอนุญาตยื่น
เอกสารหรือ
หลักฐานเพิ่มเติม
ภายใน 7 วัน
นับตัง้ แต่วนั ที่ได้
รับคาขอ)
ตรวจสอบข้อมูล สถานที่
12 วันทาการ สานักงาน
(ตรวจสอบสถานที่
เก็บรักษาเลื่อยโซ่ยนต์
ทรัพยากรธรรมช ที่เก็บรักษาเลื่อย
พร้อมทัง้ จัดทาเอกสาร
าติและ
โซ่ยนต์ ภายใน 5
ประกอบการตรวจสอบ และ
สิ่งแวดล้อม
วันทาการนับจาก
ทาหนังสือถึงหน่วยงานที่
จังหวัดนครพนม วันที่ท่ีได้รบั การ
เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ
นัดหมายจากผูย้ ่ืน
คุณสมบัติ
คาขอ)
นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ 90 วัน
จังหวัดแต่ละจังหวัด ศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง
และกรมบังคับคดีแจ้งผล
การตรวจสอบให้จงั หวัด
ทราบ
นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ 18 วันทาการ สานักงาน
(กรณีคณ
ุ สมบัติ
ลงนามเพื่อออกใบอนุญาต
ทรัพยากรธรรมช ไม่ถกู ต้อง มี
ให้นาเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.
าติและ
ลักษณะต้องห้าม
๗) และแจ้งผูย้ ่ืนคาขอให้มา
สิ่งแวดล้อม
ให้แจ้งการไม่
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

รับใบอนุญาต

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
จังหวัดนครพนม อนุญาตภายใน 7
วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั
ตรวจสอบ
คุณสมบัตแิ ล้ว
เสร็จ)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 121 วัน
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
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

(กรณีเป็ นนิติ
บุคคล)
(กรณีเป็ นนิติ
บุคคล)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

สาเนาบัตร
ประจาตัว และ
สาเนาทะเบียน
บ้านของผูม้ ี
อานาจลงนาม
ผูกพันนิติบคุ คล

กรมการปกครอง

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
3

ชุด

หมายเหตุ
-

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนกรมป่ าไม้ 1310 กด 3
หมายเหตุ 2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซด์ http;//www.forest.go.th/index.phpMlang-th
หมายเหตุ 3) ช่องทางการร้องเรียน
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม
213/4 ถนนศาลากลาง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 00000
โทรศัพท์042 – 511272 โทรสาร 042- 511272
หมายเหตุ 4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
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แบบฟอร์มคาขอรับใบอนุญาตให้นาเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๖)
http://new.forest.go.th/chainsaw/wp-content/uploads/sites/7/2014/07/6.pdf

่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

