
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอรบัใบอนญุาตใหน้ าเขา้เล ือ่ยโซย่นตใ์นทอ้งทีก่รงุเทพมหานคร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักการอนุญาต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. เป็นเลือ่ยโซย่นตท์ีม่ตีน้ก าลังตัง้แตห่นึง่แรงมา้ โดยมแีผน่บังคบัโซย่าวตัง้แตส่บิสองนิว้ หรอืเลือ่ยโซย่นตท์ีม่ตีน้ก าลงัตัง้แต่

หนึง่แรงมา้ หรอืแผน่บงัคับโซย่าวตัง้แตส่บิสองนิว้ สว่นหนึง่สว่นใด 

 

2. ผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งมอีายไุม่ต า่กวา่ยีส่บิปีบรบิรูณ์ 

 

3. มสีญัชาตไิทย 

 

4. มภีมูลิ าเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร 

 

5. ไมเ่ป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

 

6. ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 

 

7. ไมอ่ยูร่ะหวา่งถกูพักใชใ้บอนุญาตหรอืไมเ่คยถกูเพกิถอนใบอนุญาตทีอ่อกตาม พ.ร.บ. นี ้เวน้แตก่ารถกูเพกิถอนใบอนุญาต

ดงักลา่วผา่นมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีนับแตว่นัทีถ่กูเพกิถอนใบอนุญาต 

 

8. กรณีเป็นนติบิคุคล ผูม้อี านาจลงนามผกูพันนติบิคุคลตอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ตามขอ้ 2-7 

 

9. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
สว่นอนุญาตเลือ่ยโซย่นต ์ส านักการอนุญาต  กรมป่าไม ้

เลขที ่61 ถนน พหลโยธนิ แขวงลาดยาว   เขตจัตจุักร  
กรุงเทพมหานคร 10900 

โทร. 02-579-2391  โทรสาร. 02-579-2391 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 121 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่ค าขอรับใบอนุญาตใหน้ าเขา้เลือ่ยโซย่นต ์(ลซ. ๖) พรอ้ม

เอกสารประกอบ ใหเ้จา้หนา้ทีเ่พือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

เอกสาร (ลงรับค าขอเมือ่เอกสารครบถว้น) 
(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารหลักฐานไมถู่กตอ้งครบถว้น ใหแ้จง้ผู ้
ขอรับใบอนุญาตยืน่เอกสารหรอืหลกัฐานเพิม่เตมิภายใน 7 วัน 
นับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บค าขอ))  

1 วนัท าการ ส านักการอนุญาต 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบขอ้มูล สถานทีเ่ก็บรักษาเลือ่ยโซย่นต ์พรอ้มทัง้จัดท า

12 วนัท าการ ส านักการอนุญาต 

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

เอกสารประกอบการตรวจสอบ และท าหนังสอืถงึหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งเพือ่ตรวจสอบคณุสมบตั ิ
(หมายเหต:ุ (ตรวจสอบสถานทีท่ีเ่ก็บรักษาเลือ่ยโซย่นต ์ภายใน 
5 วนัท าการนับจากวนัทีท่ีไ่ดรั้บการนัดหมายจากผูย้ืน่ค าขอ))  

3) การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 

นายทะเบยีนเลือ่ยโซย่นตจั์งหวดัแตล่ะจังหวดั ศาลเยาวชนและ

ครอบครัวกลาง และกรมบงัคับคดแีจง้ผลการตรวจสอบใหก้รม
ป่าไมท้ราบ 

(หมายเหต:ุ -)  

90 วนั - 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ออกใบอนุญาตใหน้ าเขา้เลือ่ยโซย่นต ์(ลซ.๗) และแจง้ผูย้ืน่ค า

ขอใหม้ารับใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (กรณีคณุสมบัตไิมถ่กูตอ้ง มลีกัษณะตอ้งหา้มให ้
แจง้การไม่อนุญาตภายใน 7 วันท าการนับตัง้แตว่นัตรวจสอบ
คณุสมบัตแิลว้เสร็จ))  

18 วนัท าการ ส านักการอนุญาต 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 3 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 3 ชดุ 

หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 

 

หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบับรษิทั 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 2 ชดุ 

หมายเหต ุ(กรณีเป็นนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

ส าเนาบตัรประจ าตวั และส าเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อี านาจลงนาม
ผูกพนันติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 3 ชดุ 

หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) สายดว่นกรมป่าไม ้1310 กด 3 
(หมายเหต:ุ -)  

2) เว็บไซด ์http;//www.forest.go.th/index.phpMlang-th 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยด์ ารงธรรมแตล่ะจังหวัด 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

แบบฟอรม์ค าขอรับใบอนุญาตใหน้ าเขา้เลือ่ยโซย่นต ์(ลซ.๖)http://new.forest.go.th/chainsaw/wp-

content/uploads/sites/7/2014/07/6.pdf 
 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

