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-1บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมา ความจาเป็น และความสาคัญ
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มีอำนำจหน้ำเกี่ ยวกับกำรสงวน อนุรักษ์ และ
ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม กำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน และรำชกำรอื่นตำมที่มี
กฎหมำยกำหนด ให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนรำชกำรที่สังกัด
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
หน้าทีข่ องหน่วยงาน
1. จัดทำแผนจัดกำรสิ่งแวดล้อมของจังหวัด แผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด รวมทั้งติดตำมประเมินผล และตรวจสอบสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
2. ดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ กฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวน กฎหมำยว่ำด้วยสวนป่ำ กฎหมำยว่ำด้วย
เลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
3. เฝ้ ำ ระวั ง ตรวจสอบ กำกั บ ดู แ ล ส่ ง เสริ ม เผยแพร่ บ ำรุง รั ก ษำ และระบบเตื อนภั ย เกี่ ย วกั บ
ทรัพยำกรน้ำในระดับ จังหวัด รวมทั้งประสำนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4. กำกับ ดูแลกำรประกอบกิจกำรน้ำบำดำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยน้ำบำดำลและกิจกำรประปำ
5. ส่ ง เสริ ม เผยแพร่ แ ละสร้ ำ งกำรมี ส่ ว นร่ ว มของประชำชนในกำรสงวน อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
6. ปฏิบัติงำนร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ
2.1 เพื่อใช้เป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำนของส่วนทรัพยำกรธรรมชำติ สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนรำธิวำส ในกำรอนุญำตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตเป็นกำรชั่วครำว
ตำมพระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
2.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ปฎิบัติงำนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบถึงขั้นตอนและวิธีกำรกำรอนุญำตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้
นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตเป็นกำรชั่วครำว ตำมพระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
4. ขอบเขตของการจัดทาคู่มือ
กำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนกำรอนุญำตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตเป็นกำรชั่วครำว
ตำมพระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ครอบคลุมขั้นตอนกำรยื่นคำขอ กำรตรวจสอบเอกสำรให้ครบถ้วน
พร้อมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมตำมกฎกระทรวงฯ และกำรพิจำรณำออก/ไม่ออกใบอนุญำต

-2บทที่ 2
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
มำตรฐำนกำหนดตำแหน่งวิชำกำร ในสำยงำนวิชำกำรสิ่งแวดล้อม ระดับตำแหน่ง ปฏิบัติกำร
ปฏิ บั ติ ง ำนในฐำนะผู้ ป ฎิ บั ติ ง ำนระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วำมรู้ ควำมสำมำรถวิ ช ำกำรในกำรท ำงำน
ปฏิบั ติง ำนด้ำ นวิช ำกำรสิ่ ง แวดล้ อ ม ภำยใต้กำรก ำกั บ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบั ติง ำนอื่ นตำมที่ไ ด้รั บ
มอบหมำย
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(1) ช่วยปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึ กษำ วิเครำะห์ วิจัย ประเมินผลและ
กำรดำเนินงำน ติดตำมตรวจสอบ สภำวะแวดล้อม เพื่ อเป็นแนวทำงในกำรกำหนดและปรับปรุง นโยบำย
แผน มำตรฐำน มำตรกำร แนวทำง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรสื่อสำร
และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้ำงจิตสำนึกและส่งเสริม กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม
(2) ช่วยติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม วิเครำะห์ รำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
เสนอควำมเห็น เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหำ
สิ่งแวดล้อม
(3) ร่วมพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ
2.2 ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.3 ด้ำนกำรประสำนงำน
(1) ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมี่ได้รับมอบหมำย
2.4 ด้ำนกำรบริกำร
(1) ให้ ค ำแนะน ำ ชี้แ จง และตอบปั ญ หำเกี่ ยวกั บ งำนวิช ำกำรสิ่ งแวดล้ อ ม แก่ ส่ ว นรำชกำร
หน่วยงำนเอกชนและประชำชนทั่วไป เพื่อให้ได้ควำมรู้และข้อมูลที่ต้องกำร
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทำสถิติ รำยงำนหรือฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับงำนวิชำกำร
สิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ สนั บสนุ นภำรกิจ ของส่ วนรำชกำร และประโยชน์ในกำรพิจำรณำกำหนดและปรับปรุง
นโยบำย แผน มำตรฐำน มำตรกำร หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข และกฎหมำยที่เกี่ยวกับงำนวิชำกำร
สิ่งแวดล้อม

-33. โครงสร้างการบริหารจัดการ

การมีและการใช้เลื่อยโซ่ยนต์
การผลิตเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อจาหน่าย

งานอนุญาต
ควบคุมเลื่อยโซ่

การนาเข้าเลื่อยโซ่ยนต์มาในราชอาณาจักร เพื่อใช้และเพื่อ
จาหน่าย
การเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกาลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์
การนาเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็น
การชั่วคราว
การซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

-4บทที่ 3
หลักเกณฑ์วิธกี ารปฎิบัติงาน
1. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
1.1 พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
1.2 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขออนุญำตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มี หรือใช้
เลื่อยโซ่ยนต์ และกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ พ.ศ. 2551
1.3 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2555
2. วิธีการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงำนภำยใต้พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขกำรขออนุญำตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มี หรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ และกำรขออนุญำตและกำรอนุญำต
ให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ พ.ศ. 2551 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบ
ของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2555 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. บทนิยาม
3.1 เลื่อ ยโซ่ย นต์ หมำยควำมว่ำ เครื่อ งมือ สำหรับ ใช้ตัด ไม้ห รือ แปรรูป ไม้ที่มีฟัน เลื่อ ยติด กับ โซ่
ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องจักรกล และให้หมำยควำมรวมถึงส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือดังกล่ำวด้วย
ทั้งนี้ ตำมที่รัฐมนตรีกำหนดในกฎกระทรวง
ตำมกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2555
เลื่อยโซ่ยนต์ หมำยควำมว่ำ
1) เครื่องมือสำหรับใช้ตัดต้นไม้หรือแปรรูปไม้ที่มีฟันเลื่อยติดกับโซ่ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกำลัง
เครื่องจักรกลที่ผลิตและประกอบสำเร็จรูปเพื่อกำรใช้งำนที่มีต้นกำลังตั้งแต่หนึ่งแรงม้ำ โดยมีแผ่นบังคับโซ่ที่มี
ขนำดควำมยำวตั้งแต่สิบสองนิ้ว
2) ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือตำม 1) ดังต่อไปนี้
ก. เครื่องจักรกลต้นกำลังที่มีกำรออกแบบตัวเครื่องและอุปกรณ์ประกอบตัวเครื่องให้มี
ลักษณะหรือสภำพเพื่อนำมำประกอบเป็นเครื่องมือตำม 1) โดยเฉพำะ ที่มีต้นกำลังตั้งแต่หนึ่งแรงม้ำ
ข. แผ่นบังคับโซ่ที่มีขนำดควำมยำวตั้งแต่สิบสองนิ้ว
3.2 มี หมำยควำมว่ำ มีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครอง
3.3 ผลิต หมำยควำมว่ำ ทำหรือประกอบเพื่อกำรจำหน่ำย
3.4 นำเข้ำ หมำยควำมว่ำ นำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร
3.5 พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์
พ.ศ. 2545
3.6 นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ หมำยควำมว่ำอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำยสำหรับกรุงเทพมหำนคร
และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำยสำหรับจังหวัดอื่น
3.7 อธิบดี หมำยควำมว่า อธิบดีกรมป่ำไม้
3.8 รัฐมนตรี หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545

-54. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
มำตรำ 8 แห่งพระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์
ประสงค์จะนำหรือให้ผู้อื่นนำเลื่อยโซ่ยนต์ของตนออกไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตตำมมำตรำ 4 วรรคห้ำ
เป็นกำรชั่วครำว ผู้ได้รับใบอนุญำตจะต้องขออนุญำตโดยระบุพื้นที่และระยะเวลำที่จะนำไปใช้ต่อนำยทะเบียน
เลื่อนโซ่ยนต์ และให้นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์อนุญำตหรือไม่อนุญำตภำยในสิบห้ำวันทำกำรนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
และถ้ำนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มิได้ดำเนินกำรพิจำรณำและแจ้งผลกำรพิจำรณำคำขอให้ผู้ยื่นคำขออนุญำต
ทรำบภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว ให้ถือว่ำนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีคำสั่งอนุญำตตำมคำขอ และให้ถือว่ำ
ใบรับคำขอเสมือนหนึ่งเป็นหนังสืออนุญำต
ให้น ำยทะเบีย นเลื่อ ยโซ่ย นต์ผู้อ นุญ ำตแจ้งและส่ง สำเนำหนังสือ อนุญ ำตให้แก่น ำยทะเบีย น
เลื่อยโซ่ยนต์ ในพื้นที่ที่ระบุในหนังสืออนุญำต ทั้งนี้ ให้นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ในพื้นที่ที่ระบุในหนังสืออนุญำต
ประกำศกำรอนุญำตหรือคำขออนุญำตดังกล่ำว ณ ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นของพื้นที่นั้น
ในกรณีมีเหตุอันควร ผู้ได้รับใบอนุญำตจะขออนุญำตต่อระยะเวลำที่ให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้
นอกพื้นที่อีกได้ แต่ต้องขออนุญำตต่อนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลำที่ได้รับอนุญำตเดิม
กำรขออนุ ญ ำตและกำรอนุ ญ ำตให้ เ ป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร และเงื่ อ นไขที่ ก ำหนดใน
กฎกระทรวง
คำอธิบำย : เป็นกรณีที่ผู้ได้รับอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3) มีควำมจำเป็นต้องนำหรือให้ผู้อื่นนำ
เลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับอนุญำตไปใช้นอกพื้นที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญำตเป็นกำรชั่วครำว ช่วงระยะเวลำใดเวล ำหนึ่ง
ที่มีลักษณะกำรใช้อย่ำงถำวรเช่นกรณีที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 6 โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขอ
อนุญำต ดังนี้
(1) ให้ยื่นคำขอตำมแบบที่กำหนดต่อนำยทะเบียน ฯ โดยต้องระบุ
พื้นที่ (ตำบล อำเภอ จังหวัด) ที่จะนำเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้
ระยะเวลำที่นำไปใช้ (ต้องไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ยื่นขอ)
(2) นำยทะเบี ย น ฯ ออกใบรั บ ค ำขอตำมแบบที่ ก ำหนดให้ แก่ ผู้ ข อไว้ เ ป็ น หลั ก ฐำน และต้ อ ง
พิจำรณำอนุญำต/ไม่อนุญำต แล้วแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นคำขอภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วันรับคำขอ
หำกนำยทะเบียนฯ ไม่พิจำรณำดำเนินกำรตำมกำหนดเวลำดังกล่ำว กฎหมำยบัญญัติให้มีผลว่ำ อนุญำต โดยให้
ถือว่ำใบรับคำขอ ฯ (ลซ.12) เป็นเสมือนหนังสืออนุญำตฯ (ลซ.13) และให้นำยทะเบียน ฯ ต้นทำงแจ้งและ
ส่งสำเนำใบรับคำขอ ฯ ให้แก่นำยทะเบียน ฯ ปลำยทง ภำยใน 15 วันนับแต่วันครบกำหนดกำรพิจำรณำคำขอ
เพื่อให้นำยทะเบียนปลำยทำงดำเนินกำรตำมประกำศตำนัย ข้อ 3 ต่อไป
(3) กรณีนำยทะเบียนมีคำสั่งอนุญำต ก็จะออกหนังสืออนุญำตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพื้นที่
ที่ได้รับอนุญำตเป็นกำรชั่วครำวตำมแบบ ลซ.13 โดยมีกำหนดเวลำครั้งละไม่เกิน 90 วัน แล้วแจ้งและส่ง
สำเนำหนังสืออนุญำตดังกล่ำว ให้แก่นำยทะเบี ยนพื้นที่ที่ระบุในหนังสืออนุญำต เพื่อให้นำยทะเบียนปลำยทำง
ดำเนินกำรประกำศกำรอนุ ญำตดังกล่ำวไว้ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่ว นท้องถิ่นของพื้นที่นั้น ให้เจ้ำหน้ำที่ /
ประชำขนในท้องถิ่นนั้นๆ ได้ช่วยกันตรวจสอบกำรใช้เลื่อยโซ่ยนต์ของผู้รับใบอนุญำต
(4) หำกนำยทะเบียนต้นทำงมีคำสั่งไม่อนุญำต ให้แจ้งนำยทะเบียนปลำยทำงทรำบภำยใน 15
วันทำกำร และแจ้งให้ผู้ขออนุญำตส่งใบรับคำขอ (ลซ.12) คืนภำยในเวลำที่นำยทะเบียนต้นทำงกำหนด

-6(5) กรณีผู้รับหนังสืออนุญำต ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ทำงำนงำนไม่เสร็จสิ้นภำยในเวลำที่กำหนด ก็สำมำรถ
ยื่นคำขอต่อระยะเวลำต่อนำยทะเบียน ก่อนครบกำหนดระยะเวลำที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม โดยให้นำยทะเบียน
บันทึกกำรอนุญำตต่อระยะเวลำด้ำนหลังหนังสืออนุญำต (ลซ.13) เดิม
(6) กรณีหนังสืออนุญำต (ลซ.13) ชำรุดเสียหำย สูญหำย ให้ยื่นคำขอรับใบแทนต่อนำยทะเบียน
ตำมแบบคำขอใบแทนหนังสืออนุญำตตำมแบบที่อธิบดีกำหนด
บทบัญญัติมำตรำ 8 เป็นมำตรกำรบังคับให้ผู้ที่มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ต้องปฏิบัติ หำกไม่ปฏิบัติหรือ
ฝ่ำฝืนก็จะมีโทษจำคุกและโทษปรับตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ 19 คือ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-ĨïììĊę ĥ
đìÙîĉÙĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî

ขั้นตอนขออนุญาตนาเลือ่ ยโซ่ ยนต์ ออกใช้ นอกพืน้ ที่ที่ได้ รับอนุญาตเป็ นการชั่วคราว (ลซ.๑๓)
ผูร้ ับอนุญาตให้มี
เลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๓)
นายทะเบียนฯไม่พิจารณาใดๆ ตามคาขอฯ
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั รับคาขอฯ ถือว่า
มีคาสั่งอนุญาตฯ ให้ใบรับคาขอฯ(ลซ.๑๒)
เป็ นเสมือนหนังสื ออนุญาตฯ(ลซ.๑๓)

ยืน่ คาขอ ลซ.๑๑ นายทะเบียนฯ
ท้องที่ออก ลซ.๓ พร้อมเอกสาร

ออกใบรับคาขออนุญาตนาเลื่อยโซ่ยนต์
ออกใช้นอกพื้นที่ฯ เป็ นการชัว่ คราว
(ลซ.๑๒) ให้ผขู้ อฯไว้เป็ นหลักฐาน

กรณีขอนาข้ามจังหวัด แจ้ง+ส่ งสาเนาใบรับ
คาขอฯ(ลซ.๑๒) ให้นายทะเบียนฯพื้นที่
ที่ระบุใน ลซ.๑๒ ทราบใน ๑๕ วัน นับแต่
วันครบกาหนดพิจารณาคาขอฯ ไปประกาศ
ไว้ ณ องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นพื้นที่น้ นั
กรณีขอนาข้ามจังหวัด แจ้ง + ส่ งสาเนา
หนังสื ออนุญาตฯ (ลซ.๑๓)ให้นายทะเบียนฯ
พื้นที่ที่ระบุใน ลซ.๑๓ ไปประกาศไว้ ณ
องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นของพื้นที่น้ นั

อนุญาต

ไม่อนุญาต
แจ้งผลนายทะเบียนฯพื้นที่ที่ระบุในคาขอ+ผูข้ อฯ
ทราบใน ๑๕ วันนับแต่วนั รับคาขอ +ให้ผขู้ อ
ส่ งคืนใบรับคาขอฯ ลซ.๑๒ ตามเวลาที่กาหนด
ผูข้ อฯ ใช้สิทธิอุทธรณ์คาสั่งไม่อนุญาตต่อ
นายทะเบียนฯใน ๓๐ วันนับแต่วนั มีคาสัง่

ออกหนังสื ออนุญาตฯ(ลซ.๑๓)
แจ้งผลให้ผขู้ อฯ ทราบภายใน
๑๕ วัน นับแต่วนั รับคาขอ

นายทะเบียนฯ เห็นด้วย
คาอุทธรณ์

นายทะเบียนฯยืนยัน
คาสั่งไม่อนุญาต
เอกสารหลักฐานแนบคาขอ ลซ.๑๐
บุคคลธรรมดา
-สาเนาบัตรประชาชน+สาเนาทะเบียนบ้าน
-หลักฐานการประกอบอาชีพ
-รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ/กิจการที่ตอ้ งใช้เลื่อยโซ่ยนต์
-ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๓) ต้นฉบับจริ ง
-หลักฐานการเปลี่ยนแปลงภูมิลาเนา/สถานประกอบกิจการที่ตอ้ งใช้เลื่อยโซ่ยนต์
กรณีนิตบิ ุคคลให้ เพิ่มเอกสาร ดังนี้
๑๓ งสื อรับรองจดทะเบียนนิ ติบุคคล+หนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับ
-สาเนาหนั
บริ ษทั ฯ ที่จดทะเบียน
-สาเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

ผูข้ อฯ มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งยืนยัน
ไม่อนุญาตต่อรัฐมนตรี ฯใน ๓๐ วัน
นับแต่วนั ได้รับแจ้งคาสั่งยืนยัน
น
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ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน ข้อเสนอแนะ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรอนุญำตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตเป็นกำรชั่วครำว
ตำมพระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 มีระยะเวลำที่กำหนดไว้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงำนต้องกำหนดระยะเวลำ
ดำเนินงำนให้ชัดเจน เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรให้เป็นไประเบียบกฎหมำย
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