
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขออนญุาตซอ่มแซมเลือ่ยโซย่นตเ์ป็นธุรกจิเพือ่สนิจา้ง ในทอ้งที่

กรงุเทพมหานคร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักการอนุญาต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. เป็นผูม้อีาชพีหรอืประกอบกจิการซอ่มแซมเลือ่ยโซย่นตท์ีไ่ดรั้บอนุญาตถูกตอ้งตามพระราชบญัญัตเิลือ่ยโซย่นต ์พ.ศ.๒๕๔๕ 

เป็นธรุกจิเพือ่สนิจา้ง 

 

2. ผูย้ืน่ค าขอตอ้งมอีายุไมต่ 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 
(พักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.) 

/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 าขอรับใบอนุญาตใหซ้อ่มแซมเลือ่ยโซย่นตเ์ป็นธรุกจิเพือ่
สนิจา้ง (ลซ. 16) พรอ้มเอกสารประกอบให ้เจา้หนา้ทีเ่พือ่

ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร (ลงรับค าขอเมือ่เอกสาร

ครบถว้น) 
(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารหลักฐานไมถู่กตอ้งครบถว้น ใหแ้จง้ผู ้
ขอรับใบอนุญาตยืน่เอกสารหรอืหลกัฐานเพิม่เตมิภายใน 7 วัน 
นับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บค าขอ))  

1 วนัท าการ ส านักการอนุญาต 

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบความเหมาะสมของสถานทีป่ระกอบการ และท า
หนังสอืถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ตรวจสอบคณุสมบัต ิ

(หมายเหต:ุ (ตรวจความเหมาะสมของสถานทีต่ัง้ภายใน 5 วนั
ท าการนับจากวนัทีไ่ดรั้บการนัดหมายจากผูย้ืน่ค าขอ))  

12 วนัท าการ ส านักการอนุญาต 

 

3) การพจิารณาโดยหนว่ยงานอืน่ 

นายทะเบยีนเลือ่ยโซย่นตจั์งหวดัแตล่ะจังหวดั ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง และกรมบงัคับคด ีแจง้ผลการตรวจสอบใหก้รม

ป่าไมท้ราบ 90 วนั 
(หมายเหต:ุ -)  

90 วนั - 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ออกใบอนุญาตใหซ้อ่มแซมเลือ่ยโซย่นตเ์ป็นธรุกจิเพือ่สนิจา้ง 
(ลซ.๑๗) และแจง้ผูย้ืน่ค าขอใหม้ารับใบอนุญาตใหซ้อ่มแซม

เลือ่ยโซย่นตเ์ป็นธรุกจิเพือ่สนิจา้ง (ลซ.๑๗) 
(หมายเหต:ุ (กรณีคณุสมบัตไิมถ่กูตอ้ง มลีกัษณะตอ้งหา้ม        
ใหแ้จง้การไมอ่นุญาตภายใน 7 วนั นับแตท่ราบวา่คณุสมบตัไิม่
ถกูตอ้งหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้ม))  

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) 
 

แบบฟอรม์ ลซ.16 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กรมป่าไม ้

4) 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัอาชพี/กจิการ ทีต่อ้งใชเ้ลือ่ยโซย่นต ์

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 

 

ส าเนาหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบับรษิทัจ ากดัทีจ่ดทะเบยีน

ไว ้
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 2 ชดุ 

หมายเหต ุ(กรณีเป็นนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) อธบิดกีรมป่าไม ้โทร.02 561 4292-3 ตอ่ 5653 

(หมายเหต:ุ -)  
2) สายดว่นกรมป่าไม ้1310 กด 3 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรสาร 02 579 2884 

(หมายเหต:ุ -)  
4) เว็บไซด ์http;//www.forest.go.th/index.phpMlang-th 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยด์ ารงธรรมแตล่ะจังหวัด 

(หมายเหต:ุ -)  
6) ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โทร.1310 หรอืเว็บไซด ์www.petition.mnre.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
7) สายดว่น 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
8) 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 าขอรับใบอนุญาตใหซ้อ่มแซมเลือ่ยโซย่นตเ์ป็นธรุกจิเพือ่สนิจา้ง (ลซ.16)http://new.forest.go.th/chainsaw/wp-
content/uploads/sites/7/2014/07/5.pdf 

 
 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

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

