
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอรบัใบอนญุาตใหผ้ลติเลือ่ยโซย่นตใ์นทอ้งทีก่รงุเทพมหานคร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. เป็นเลือ่ยโซย่นตท์ีม่ตีน้ก าลังตัง้แตห่นึง่แรงมา้โโดยมแีผน่บังับัโซย่าวตัง้แตส่บิสองนิว้โหรอืเลือ่ยโซย่นตท์ีม่ตีน้ก าลงัตัง้แต่

หนึง่แรงมา้โหรอืแผน่บงััับโซย่าวตัง้แตส่บิสองนิว้สว่นหนึง่สว่นใด 

 

2. มอีายุไมต่ า่กวา่โ20 ปีบรบิรูณ์ 

 

3. มสีญัชาตไิทย 

 

4. มภีมูลิ าเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร 

 

5. ไมเ่ป็นันไร ้ั วามสามารถหรอืเสมอืนไร ้ั วามสามารถ 

 

6. ไมเ่ป็นบุั ัลลม้ละลาย 

 

7. ไมอ่ยูร่ะหวา่งถกูพักใชใ้บอนุญาตหรอืไมเ่ัยถกูเพกิถอนใบอนุญาตทีอ่อกตามโพ.ร.บ.นีโ้เวน้แตก่ารถกูเพกิถอนใบอนุญาต

ดงักลา่วผา่นมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีนับแตว่นัทีถ่กูเพกิถอนใบอนุญาต 

 

8. กรณีเป็นนติบิุั ัลโผูม้อี านาจลงนามผกูพันนติบิุั ัลตอ้งมีั ณุสมบัตแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้โ2-7 

 

9. กรณีัณุสมบตัไิมต่รงตามทีเ่งือ่นไขก าหนดโกรมป่าไมแ้จง้ไมอ่นุญาตใหผู้ย้ืน่ั าขอทราบโภายในโ7 วนัท าการโนับจากทราบ

ผลการตรวจสอบ 

 

10. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามัูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารัรบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นัูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)โ 
สว่นการอนุญาตเลือ่ยโซย่นตโ์ส านักการอนุญาตโกรมป่าไมโ้เลขทีโ่
61 ถนนพหลโยธนิโแขวงลาดยาวโเขตจตจุักรโกรุงเทพฯโ10900 

โทรโ0 2579 2391 โทรสารโ0 2579 2391/ตดิตอ่ดว้ยตนเองโณโ
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัโจันทรโ์ถงึโวนั
ศกุรโ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลาโ
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 131 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่  ัาขอรับใบอนุญาตใหผ้ลติเลือ่ยโซย่นตโ์(ลซ.๔) พรอ้ม
เอกสารประกอบใหเ้จา้หนา้ทีเ่พือ่ตรวจสอบัวามถูกตอ้งของ

เอกสาร 
(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารหลักฐานไมถู่กตอ้งัรบถว้นใหแ้จง้ผู ้
ขอรับใบอนุญาตยืน่เอกสารหรอืหลกัฐานเพิม่เตมิภายในโ7 วันโ
นับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บั าขอ))โ 

1 วนัท าการ ส านักการอนุญาต 

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบขอ้มูลโนัดหมายกบัผูย้ืน่ั าขอโตรวจสอบัวาม
เหมาะสมของสถานทีต่ัง้โรงงานโและท าหนังสอืถงึหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งเพือ่ตรวจสอบัณุสมบตั ิ
(หมายเหต:ุ (ตรวจสอบสถานทีต่ัง้โรงงานโภายในโ15 วนัท าการโ
นับจากวนัทีไ่ดรั้บการนัดตรวจสอบจากผูย้ืน่ั าขอโ))โ 

22 วนัท าการ ส านักการอนุญาต 

 

3) การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 
นายทะเบยีนเลือ่ยโซย่นตจั์งหวดัทกุจังหวดัโศาลเยาวชนและ

ัรอบัรัวกลางโและกรมบงััับัดแีจง้ผลการตรวจสอบใหก้รม
ป่าไมท้ราบ 

(หมายเหต:ุ -)โ 

90 วนั - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนเลือ่ยโซย่นตพ์จิารณาลงนามโออกใบอนุญาตให ้

ผลติเลือ่ยโซย่นตโ์(ลซ.๕) และแจง้ใหผู้ย้ืน่ั าขอโมารับ
ใบอนุญาตใหผ้ลติเลือ่ยโซย่นตโ์(ลซ.๕) 

(หมายเหต:ุ (กรณีัณุสมบัตไิมต่รงตามทีเ่งือ่นไขก าหนดโกรม
ป่าไมแ้จง้ไมอ่นุญาตภายในโ7 วนัท าการโนับจากทราบผลการ
ตรวจสอบ))โ 

18 วนัท าการ ส านักการอนุญาต 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิโ0โชดุ 
ส าเนาโ3โชดุ 

หมายเหต ุ- 

กรมการปกัรอง 

2) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิโ0โชดุ 

ส าเนาโ3โชดุ 

หมายเหต ุ- 

กรมการปกัรอง 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิโ0โชดุ 
ส าเนาโ2โชดุ 

หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบับรษิทั 
ฉบบัจรงิโ0โชดุ 

ส าเนาโ2โชดุ 

หมายเหต ุ- 

- 

5) 

 

ส าเนาบตัรประจ าตวัและส าเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อี านาจลงนาม

ผูกพนันติบิุคคล 
ฉบบัจรงิโ0โชดุ 

ส าเนาโ3โชดุ 

หมายเหต ุ- 

- 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิโ1โชดุ 

ส าเนาโ0โชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 

 

ส าเนาหลกัฐานทีด่นิ 

ฉบบัจรงิโ0โชดุ 
ส าเนาโ1โชดุ 

หมายเหต ุ- 

- 

8) 

 

สญัญาเชา่หรอืเช่าซือ้ทีด่นิ 

ฉบบัจรงิโ0โชดุ 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ส าเนาโ1โชดุ 

หมายเหต ุ- 

9) 

 

หนงัสอืยนิยอมของผุม้สีทิธใินทีด่นิทีแ่สดงวา่ยนิยอมหรอือนุญาต 

ฉบบัจรงิโ0โชดุ 
ส าเนาโ1โชดุ 

หมายเหต ุ- 

- 

10) 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้โรงงานผลติและเก็บรกัษาเลือ่ยโซย่นต ์
ฉบบัจรงิโ1โฉบบั 

ส าเนาโ0โฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

11) 

 

ส าเนาใบอนุญาตประกอบกจิการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ฉบบัจรงิโ0โฉบบั 
ส าเนาโ1โฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

12) 
 

เอกสารรายละเอยีดกระบวนการผลติและคณุลกัษณะของเลือ่ยโซ่

ยนตท์ีผ่ลติ 

ฉบบัจรงิโ1โฉบบั 

ส าเนาโ0โฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

13) 
 

แบบฟอรม์ ลซ.๔ 
ฉบบัจรงิโ1โฉบบั 

ส าเนาโ0โฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กรมป่าไม ้

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูัา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) สายดว่นกรมป่าไมโ้1310 กดโ3 โทรสารโ0 2579 2884 

(หมายเหต:ุ -)โ 
2) ศนูยด์ ารงัธ์รรมแตล่ะจังหวดั 

(หมายเหต:ุ -)โ 
3) ศนูยบ์รกิารประชาชนโส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขทีโ่1 ถ.พษิณุโลกโเขตดสุติโกทม. 10300 / สายดว่นโ1111 / www.1111.go.th / ตูโ้ปณ.1111 
เลขทีโ่1 ถ.พษิณุโลกโเขตดสุติโกทม. 10300))โ 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์โตวัอยา่งโและัูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

แบบฟอรม์  ัาขอรับใบอนุญาตใหผ้ลติเลือ่ยโซย่นตโ์(ลซ.๔)http://new.forest.go.th/chainsaw/wp-
content/uploads/sites/7/2014/07/7.pdf 

 
 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

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


วนัที่ั ูม่อืมผีลบงัับัใช:้ 13/08/2558 


