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-1บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมา ความจาเป็น และความสาคัญ
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มีอำนำจหน้ำเกี่ ยวกับกำรสงวน อนุรักษ์ และ
ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม กำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน และรำชกำรอื่นตำมที่มี
กฎหมำยกำหนด ให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนรำชกำรที่ สังกัด
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ของหน่วยงาน
1. จัดทำแผนจัดกำรสิ่งแวดล้อมของจังหวัด แผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด 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
ทรัพยำกรน้ำในระดับจังหวัด รวมทั้งประสำนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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 ในกำรอนุญำตให้ มีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์ ตำมพระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.
2545
2.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ป ฎิบัติง ำนและผู้ที่เ กี่ย วข้อ งได้ท รำบถึง ขั้น ตอนและวิธีก ำรปฏิบัติ ก ำรมีแ ละใช้เ ลื่อ ยโซ่ย นต์
ตำมพระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
4. ขอบเขตของการจัดทาคู่มือ
กำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนกำรอนุญำตให้มีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตำมพระรำชบัญญั ติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.
2545 ครอบคลุมขั้นตอนกำรยื่นคำขอ กำรตรวจสอบเอกสำรให้ครบถ้วน พร้อมทั้งคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ำมตำมกฎกระทรวงฯ และกำรพิจำรณำออก/ไม่ออกใบอนุญำต

-2บทที่ 2
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
มำตรฐำนกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป ผู้ปฎิบัติงำนป่ำไม้ ระดับชำนำญงำน
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ โดยต้องกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำน
ด้ำนป่ำไม้ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ค่อนข้ำงยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ
โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมขำนำญงำนด้ำนป่ำไม้ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหำที่ค่อนข้ำงยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(1) มอบหมำยงำนและดูแลกำรปฏิบัติงำนด้ำนป่ำไม้และช่วยวิช ำกำรป่ำไม้เกี่ยวกับกำรสงวน
อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษำทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ กำรส่งเสริมกำรปลูกป่ำ กำรฟื้นฟูแก้ไขควำมเสื่อมโทรม
ของระบบนิเวศในพื้นที่ป่ำไม้ กำรจัดกำรป่ำชุมชน กำรควบคุม กำกับดูแลป้องกันกำรกระทำผิด กำรบุกรุก
ทำลำยป่ำ กำรป้องกันและควบคุมไฟป่ำ กำรจัดกำที่ดินป่ำไม้ กำรอนุญำตกำรใช้ประโยชน์ ที่ดินป่ำไม้ ผลิตผล
ป่ำไม้ อุตสำหกรรมไม้ สวนป่ำ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป่ำไม้ เพื่อรักษำและใช้ประโยชน์ทรัพยำกรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน
กำรส่ ง เสริ ม กระตุ้ น และสร้ ำงจิ ต ส ำนึ ก ให้ ป ระชำชนมีค วำมรู้สึ ก หวงแหนและมี ส่ ว นร่ ว มในกำรอนุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรป่ำ ไม้และสัตว์ป่ำ รวมทั้งช่ว ยปฏิบั ติงำน กำรศึกษำ วิจัยและพัฒ นำเพื่อให้มีควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ และกำรบริหำรจัดกำรให้มีกำรปลูกป่ำ และฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ และงำนด้ำนป่ำไม้
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทำแผนกำรปฏิบัติงำน และติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน
เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์ และเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
2.2 ด้ำนกำรกำกับดูแล
(1) ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำเพื่อให้กำรทำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2) ให้คำปรึกษำและเสนอแนะแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและสำมำรถ
ปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง
(3) ควบคุมดูแลงำนด้ำนป่ำไม้เพื่อให้งำนดำเนินไปได้อย่ำงรำบรื่น
2.3 ด้ำนกำรบริกำร
(1) ติดต่อประสำนงำนกับบุคคลภำยในหน่วยงำนเดืยวกันหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับ
งำนด้ำนป่ำไม้และช่วยวิชำกำรป่ำไม้ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ
(2) ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้มำติดต่อรำชกำร เพื่อเป็นกำรให้ประชำชนเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
สะดวก รวดเร็วในกำรทำงำน

-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 กฎกระทรวงกำหนดคุณ สมบัติข องผู้ไ ด้รับ ใบอนุญ ำตและหลัก เกณฑ์ วิธีก ำร และเงื่อ นไข
กำรขออนุญำต และกำรออกใบอนุญำตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจ เพื่อสินจ้ำง พ.ศ.2551
1.3 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2555
2. วิธีการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงำนภำยใต้พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับ
ใบอนุญำตและหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขออนุญำต และกำรออกใบอนุญำตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์
เป็นธุรกิจ เพื่อสินจ้ำง พ.ศ.2551 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์
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. กิจการที่ต้องขอรับใบอนุญาต และการปฏิบัติในการอนุญาต
กิจกำรที่กำหนดให้ต้องขอรับใบอนุญำตตำมมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
คือ กำรมี กำรผลิต กำรนำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์ และกำรเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น
จำกที่ระบุไว้ในใบอนุญำต โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้
ให้ผู้รับใบอนุญำตให้ผลิต นำเข้ำ ต้องจัดทำบัญชีควบคุมกำรรับ กำรจำหน่ำย และต้องทำให้
ปรำกฏหมำยเลขหน่วยกำรผลิต หน่วยกำรนำเข้ำไว้ประจำที่เลื่อยโซ่ยนต์
เลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับใบอนุญำตให้มี ฯ (ลซ.3) ให้ทำเครื่องหมำยเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ที่เครื่องจักรกล
ต้นกำลังและแผ่นบังคับโซ่ รวมทั้งตอกหมำยเลขประจำเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ที่ส่วนสำคัญ และระบุพื้นที่ที่อนุญำตให้มี
หรือใช้ไว้ในใบอนุญำต
กำรฝ่ำกำรฝ่ำฝืน/ไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 4 กฎหมำยได้กำหนดโทษไว้ค่อนข้ำงจะรุนแรง ตำมมำตรำ 17
คือ จำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 แสนบำท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศำลสั่งรับเลื่อยโซ่ยนต์ กรณีที่ฝ่ำฝืน
กำรมี ผลิต หรือนำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์ รวมทั้งไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด และมำตรำ 18 ระวำงโทษ
ปรับไม่เกิน 5 พันบำท และต้องแก้ไขกำลังเครื่องจักรกลให้เหมือนเดิมภำยในเวลำที่ศำลกำหนด สำหรับกรณี
เปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจำกที่ระบุไว้ในใบอนุญำต
5. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 4
มำตรำ 5 วรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญำต
และหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขออนุญำต และกำรออกใบอนุญำตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจ
เพื่อสินจ้ำง พ.ศ.2551 กำหนดไว้ดังนี้
- มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 20 ปี
- มีสัญชำติไทย
- มีภูมิลำเนำหรือถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร
- ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
สำหรับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้ขอรับใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ มำตรำ 5 วรรคสอง
กำหนดให้ผู้ ขอรับ ใบอนุญำตต้องประกอบอำชีพ /กิจกำรที่ต้องใช้เลื่ อยโซ่ยนต์ และไม่เคยต้องโทษสำหรับ
ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป่ำไม้ อุทยำนฯ และสัตว์ป่ำ ยกเว้น นิติบุคคลในทำงศำสนำ และกระทรวง
ทบวง กรม รำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจหรือองค์กรอื่นของรัฐ เป็นผู้ขอฯ
ดังนั้นในกำรตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้รับใบอนุญำตพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จึงต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้
- ตรวจสอบประวัติกำรต้องโทษตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป่ำไม้ทุกฉบับ โดยขอควำมร่วมมือ
สถำนีตำรวจพื้นที่ที่ผู้ขอมีภูมิลำเนำอำศัย
- ตรวจสอบควำมเป็นบุคคลล้มละลำยจำกสำนักงำนบังคับคดี
- ตรวจสอบสถำนภำพตำมบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขออนุญำต
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำในเรื่องอำยุ สัญชำติ และภูมิลำเนำที่อยู่
- ตรวจสอบควำมเป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถจำกศำลเยำวชนและ
ครอบครัว

-ħïììĊę ĥ
đìÙîĉÙĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćî
ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้ มีเลือ่ ยโซ่ ยนต์ (ลซ.๓)
ผูข้ อมี/ขอใช้

ยืน่ คาขอ ลซ. 1+เอกสาร

เอกสาร คุณสมบัติถูกต้อง
ไม่มีลกั ษณะต้องห้าม

ออกใบรับรองให้มี
เลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๒)

ผูข้ อฯ จัดหาเลื่อยโซ่ยนต์ตามเวลาใน
ใบรับรอง(ลซ.๒) มอบให้นายทะเบียนฯ
ตรวจสอบภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ได้มา

เอกสาร/คุณสมบัติไม่
ถูกต้อง/มีลกั ษณะต้องห้าม

ไม่อนุญาต+แจ้งผลใน ๓๐ วัน
นับแต่รับคาขอ/วันที่เอกสาร
หลักฐานครบถ้วน
เลื่อยโซ่ยนต์ไม่ถูกต้อง
ตามใบรับรองฯไม่ออก
ใบอนุญาต แจ้งผูข้ อฯ
จาหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ใน ๖๐
วัน นับแต่วนั ได้รับแจ้ง

เอกสารหลักฐานแนบคาขอ ลซ.๑
บุคคลธรรมดา
-สาเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน
-หลักฐานการประกอบอาชีพ
-รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ/กิจการที่ตอ้ งใช้
เลื่อยโซ่ยนต์
-รายละเอียดเลื่อยโซ่ยนต์ที่ขออนุญาตฯ
กรณีนิตบิ ุคคลให้ เพิ่มเอกสาร ดังนี้
-สาเนาหนังสื อรับรองจดทะเบียนนิติ
บุคคล+ หนังสื อบริ คณห์สนธิและข้อบังคับ
บริ ษทั ฯ ที่จดทะเบียน
-สาเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน
ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

-

เลื่อยโซ่ยนต์ถูกต้องตามใบรับรองฯ

20

-

ออกใบอนุญาตให้มี
เลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๓)

ผูข้ อฯ ใช้สิทธิอุทธรณ์คาสั่ง
ไม่อนุญาตต่อนายทะเบียนฯ
ใน ๓๐ วันนับแต่วนั มีคาสั่ง
นายทะเบียนฯ เห็นด้วยคาอุทธรณ์

ผูข้ อฯ มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งยืนยัน
ไม่อนุญาตต่อรัฐมนตรี ฯใน ๓๐ วัน
นับแต่วนั ได้รับแจ้งคาสัง่ ยืนยัน

นายทะเบียนฯยืนยัน
คาสัง่ ไม่อนุญาต

-

/
/

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 5
- ประกอบอาชีพ/กิจการที่ตอ้ งใช้เลื่อยโซ่ยนต์
- ไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายดังต่อไปนี้
(1) เลื่อยโซ่ยนต์
(2) ว่าด้วยการป่ าไม้
(3) ว่าด้วยป่ าสงวนแห่ งชาติ
(4) ว่าด้วยอุทยานแห่ งชาติ
(5) ว่าด้วยการสงวนและคุมครองสัตว์ป่า

-7บทที่ 5
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน ข้อเสนอแนะ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรอนุญำตให้มีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตำมพระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
มีควำมเกี่ยวข้องกับระเบียบ กฎหมำยหลำยฉบับ ผู้ปฏิบัติงำน รวมทั้งผู้ใช้บริกำรจึงอำจมีควำมไม่เข้ำใจ เป็นผลให้
กำรปฏิบัติงำนล่ำช้ำ หรือไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงควรมีกำรสรุประเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และศึกษำข้อกฎหมำย
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งประชำสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริกำรรับทรำบ
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