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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำเลื่อยโซ่ ยนต์ ในท้ องที่จงั หวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมจังหวัดภูเก็ต
กระทรวง: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงำน: การขอรับใบอนุญาตให้ นาเข้ าเลือ่ ยโซ่ยนต์ในท้ องที่จงั หวัด
หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมจังหวัดภูเก็ต
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีกำร และเงือ่ นไขกำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตให้มี ผลิ ต หรื อ
นำเข้ำเลือ่ ยโซ่ยนต์ และกำรเปลีย่ นแปลงเลือ่ ยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื ่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทัง้ คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ำมของผูข้ อรับใบอนุญำต (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
2)

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีกำร และเงือ่ นไขกำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตให้มี ผลิ ต หรื อ
นำเข้ำเลือ่ ยโซ่ยนต์ และกำรเปลีย่ นแปลงเลือ่ ยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื ่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทัง้ คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ำมของผูข้ อรับใบอนุญำต พ.ศ.๒๕๕๑

3)

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลือ่ ยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลือ่ ยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๕๕

4)

พระรำชบัญญัติเลือ่ ยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคูม่ ือประชาชน 17/08/2015 14:20
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
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1)

สถานที่ให้ บริการ สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
478 ถนนภูเก็ต ตำบลตลำดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ /โทรสำร 076-211067/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. เป็ นเลือ่ ยโซ่ยนต์ที่มีต้นกาลังตังแต่
้ หนึง่ แรงม้ า โดยมีแผ่นบังคับโซ่ยาวตังแต่
้ สบิ สองนิ ้ว หรื อเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีต้นกาลัง
ตังแต่
้ หนึ่งแรงม้ า หรื อแผ่นบังคับโซ่ยาวตังแต่
้ สบิ สองนิ ้ว ส่วนหนึง่ ส่วนใด
2. ผู้ยื่นคาขอจะต้ องมีอายุไม่ต่ากว่ายี่สบิ ปี บริบูรณ์
3. มีสญ
ั ชาติไทย
4. มีภมู ิลาเนาหรื อถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
5. ไม่เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
6. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
7. ไม่อยูร่ ะหว่างถูกพักใช้ ใบอนุญาตหรื อไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตาม พ.ร.บ. นี ้ เว้ นแต่การถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตดังกล่าวผ่านมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่วนั ที่ถกู เพิกถอนใบอนุญาต
8. กรณีเป็ นนิติบุคคล ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามข้ อ 2-7
9. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผู้ขอใบอนุญาตยื่นคา
1 วันทาการ
ขอลซ. ๖ พร้ อมเอกสาร
ประกอบ ให้ เจ้ าหน้ าที่เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้ องของ
เอกสาร (ลงรับคาขอเมื่อ
เอกสารครบถ้ วน)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิง่ แวดล้ อม
จังหวัดภูเก็ต

หมำยเหตุ

(กรณีเอกสาร
หลักฐานไม่
ถูกต้ องครบถ้ วน
ให้ แจ้ งผู้ขอรับ
ใบอนุญาตยื่น
เอกสารหรื อ
หลักฐานเพิ่มเติม
ภายใน 7 วัน
นับตังแต่
้ วนั ที่ได้
รับคาขอ)
ตรวจสอบข้ อมูล สถานที่
12 วันทาการ สานักงาน
(ตรวจสอบสถานที่
เก็บรักษาเลือ่ ยโซ่ยนต์
ทรัพยากรธรรมช ที่เก็บรักษาเลือ่ ย
พร้ อมทังจั
้ ดทาเอกสาร
าติและ
โซ่ยนต์ ภายใน 5
ประกอบการตรวจสอบ และ
สิง่ แวดล้ อม
วันทาการนับจาก
ทาหนังสือถึงหน่วยงานที่
จังหวัดภูเก็ต
วันที่ที่ได้ รับการ
เกี่ยวข้ องเพื่อตรวจสอบ
นัดหมายจากผู้ยื่น
คุณสมบัติ
คาขอ)

การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น

นายทะเบียนเลือ่ ยโซ่ยนต์ 90 วัน
จังหวัดแต่ละจังหวัด ศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง
และกรมบังคับคดีแจ้ งผล
การตรวจสอบให้ จงั หวัด
ทราบ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนเลือ่ ยโซ่ยนต์
ลงนามเพื่อออกใบอนุญาต
ให้ นาเข้ าเลือ่ ยโซ่ยนต์ (ลซ.

3)

4)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

-

-

18 วันทาการ สานักงาน
(กรณีคณ
ุ สมบัติ
ทรัพยากรธรรมช ไม่ถกู ต้ อง มี
าติและ
ลักษณะต้ องห้ าม
ให้ แจ้ งการไม่
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

๗) และแจ้ งผู้ยื่นคาขอให้ มา
รับใบอนุญาต

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สิง่ แวดล้ อม
จังหวัดภูเก็ต

หมำยเหตุ

อนุญาตภายใน 7
วันทาการ
นับตังแต่
้ วนั
ตรวจสอบ
คุณสมบัติแล้ ว
เสร็ จ)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 121 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1)
2)
3)
4)
5)

บัตรประจำตัว
ประชำชน
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล
หนังสือบริ คณห์
สนธิและ
ข้ อบังคับบริ ษัท

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

กรมกำรปกครอง

0

3

ชุด

-

กรมกำรปกครอง

0

3

ชุด

-

กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ
กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ
กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ

0

2

ชุด

0

2

ชุด

0

2

ชุด

(กรณีเป็ นนิติ
บุคคล)
(กรณีเป็ นนิติ
บุคคล)
(กรณีเป็ นนิติ
บุคคล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

สำเนำบัตร
ประจำตัว และ
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของผู้มี
อำนำจลงนำม
ผูกพันนิติบุคคล

กรมกำรปกครอง

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
3

ชุด

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่ำธรรมเนียม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเหตุ (สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
478 ถนนภูเก็ต ตำบลตลำดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ /โทรสำร 076-211067)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ทางโทรศัพท์
หมายเหตุ (สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
478 ถนนภูเก็ต ตำบลตลำดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ /โทรสำร 076-211067)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ทางอีเมล์
หมายเหตุ (E-mail : enviphuket@hotmail.com)
4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน สายด่วนกรมป่ าไม้ 1310 กด 3
หมายเหตุ 5) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เว็บไซด์ http;//www.forest.go.th/index.phpMlang-th
หมายเหตุ 6) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรื อ ศูนย์ดารงธรรมแต่ละจังหวัด
หมายเหตุ (โทรศัพท์ 1567 E-Mail : damrongdhama@gmail.com)

หมำยเหตุ
-
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7)

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์ มคาขอรับใบอนุญาตให้ นาเข้ าเลือ่ ยโซ่ยนต์ (ลซ.๖)
(แบบฟอร์ มคำขอรับใบอนุญำตให้นำเข้ำเลือ่ ยโซ่ยนต์ (ลซ.๖)
http://new.forest.go.th/chainsaw/wp-content/uploads/sites/7/2014/07/6.pdf)

19. หมำยเหตุ
แบบฟอร์ มคาขอรับใบอนุญาตให้ นาเข้ าเลือ่ ยโซ่ยนต์ (ลซ.๖)
http://new.forest.go.th/chainsaw/wp-content/uploads/sites/7/2014/07/6.pdf

