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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอรับใบอนุญาตให้น าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กรมป่าไม้ 
กระทรวง: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอรับใบอนญุาตให้น าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กรมป่าไม้ 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการขออนญุาตและการออกใบอนญุาตใหมี้ ผลิต หรือ
น าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ และการเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ใหมี้ก าลงัเคร่ืองจกัรกลเพ่ิมข้ึน รวมทัง้คณุสมบติัและ
ลกัษณะต้องหา้มของผูข้อรับใบอนญุาต (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

2) กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการขออนญุาตและการออกใบอนญุาตให้มี ผลิต หรือ
น าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ และการเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ใหมี้ก าลงัเคร่ืองจกัรกลเพ่ิมข้ึน รวมทัง้คณุสมบติัและ
ลกัษณะต้องหา้มของผูข้อรับใบอนญุาต พ.ศ.๒๕๕๑ 
 

3) กฎกระทรวงก าหนดลกัษณะเลือ่ยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

4) พระราชบญัญติัเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 1  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 3  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 1  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ระงบัการใช้งานโดย กพร.] - [ส าเนาคูมื่อประชาชน]  การขอใบอนญุาตให้น าเข้า
เล่ือยโซย่นต์ 21/05/2558 09:02  



2/6 
 

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ส่วนอนญุาตเลือ่ยโซ่ยนต์ ส านกัการอนญุาต  กรมป่าไม้ 

เลขที ่61 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว   เขตจตัจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 02-579-2391  โทรสาร. 02-579-2391 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. เป็นเล่ือยโซย่นต์ท่ีมีต้นก าลงัตัง้แตห่นึง่แรงม้า โดยมีแผ่นบงัคบัโซย่าวตัง้แตส่ิบสองนิว้ หรือเล่ือยโซย่นต์ท่ีมีต้นก าลงั
ตัง้แตห่นึง่แรงม้า หรือแผน่บงัคบัโซย่าวตัง้แตส่ิบสองนิว้ สว่นหนึ่งสว่นใด 
 
2. ผู้ ย่ืนค าขอจะต้องมีอายไุมต่ ่ากว่าย่ีสิบปีบริบรูณ์ 
 
3. มีสญัชาตไิทย 
 
4. มีภมูิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
 
5. ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 
6. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 
 
7. ไมอ่ยูร่ะหวา่งถกูพกัใช้ใบอนญุาตหรือไมเ่คยถกูเพิกถอนใบอนญุาตท่ีออกตาม พ.ร.บ. นี ้เว้นแตก่ารถกูเพิกถอน
ใบอนญุาตดงักลา่วผ่านมาแล้วไมน้่อยกว่าสองปีนบัแตว่นัท่ีถกูเพิกถอนใบอนญุาต 
 
8. กรณีเป็นนิติบคุคล ผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลต้องมีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ตามข้อ 2-7 
 
9. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 



3/6 
 

 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอใบอนญุาตย่ืนค าขอ 
ลซ. ๖ พร้อมเอกสาร
ประกอบ ให้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือ
ตรวจสอบความถกูต้องของ
เอกสาร (ลงรับค าขอเม่ือ
เอกสารครบถ้วน) 
 

1 วนัท าการ ส านกัการ
อนญุาต 

(กรณีเอกสาร
หลกัฐานไม่
ถกูต้องครบถ้วน 
ให้แจ้งผู้ขอรับ
ใบอนญุาตย่ืน
เอกสารหรือ
หลกัฐานเพิ่มเตมิ
ภายใน 7 วนั 
นบัตัง้แตว่นัท่ีได้
รับค าขอ) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบข้อมลู สถานท่ี
เก็บรักษาเล่ือยโซย่นต์ 
พร้อมทัง้จดัท าเอกสาร
ประกอบการตรวจสอบ และ
ท าหนงัสือถึงหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือตรวจสอบ
คณุสมบตัิ 
 

12 วนัท าการ ส านกัการ
อนญุาต 

(ตรวจสอบสถานท่ี
ท่ีเก็บรักษาเล่ือย
โซย่นต์ ภายใน 5 
วนัท าการนบัจาก
วนัท่ีท่ีได้รับการ
นดัหมายจากผู้ ย่ืน
ค าขอ) 

3) 

การพิจารณาโดย
หนว่ยงานอ่ืน 
 

นายทะเบียนเล่ือยโซย่นต์
จงัหวดัแตล่ะจงัหวดั ศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง 
และกรมบงัคบัคดีแจ้งผล
การตรวจสอบให้กรมป่าไม้
ทราบ 
 

90 วนั - - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนเล่ือยโซย่นต์
ลงนามเพื่อออกใบอนญุาต
ให้น าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ (ลซ.
๗) และแจ้งผู้ ย่ืนค าขอให้มา
รับใบอนญุาต 
 

18 วนัท าการ ส านกัการ
อนญุาต 

(กรณีคณุสมบตัิ
ไมถ่กูต้อง มี
ลกัษณะต้องห้าม
ให้แจ้งการไม่
อนญุาตภายใน 7 
วนัท าการ
นบัตัง้แตว่นั
ตรวจสอบ
คณุสมบตัแิล้ว
เสร็จ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   121 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 3 ชดุ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 3 ชดุ - 

3) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 2 ชดุ (กรณีเป็นนิติ
บคุคล) 

4) 
หนงัสือบริคณห์
สนธิและ
ข้อบงัคบับริษัท 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 2 ชดุ (กรณีเป็นนิติ
บคุคล) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั และ
ส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ มี
อ านาจลงนาม
ผกูพนันิติบคุคล 

กรมการปกครอง 0 3 ชดุ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน สายดว่นกรมป่าไม้ 1310 กด 3 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซด์ http;//www.forest.go.th/index.phpMlang-th 

หมายเหตุ - 
3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์ด ารงธรรมแตล่ะจงัหวดั 

หมายเหตุ - 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
แบบฟอร์มการขออนญุาตให้น าเข้าเล่ือยโซย่นต์http://new.forest.go.th/chainsaw/wp-
content/uploads/sites/7/2014/07/6.pdf 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 17/07/2558 
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สถานะ คูมื่อถกูระงบัการเผยแพร่โดย 
ส านกังาน ก.พ.ร. 

จัดท าโดย CHAYAWUT LIMKRAISAN 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


