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   ส าหรับประชาชน 
 



                        ค าน า 

 

“เลื่อยโซ่ยนต์” เป็นเครือ่งมือส าหรับตัดไม้และแปรรูปไม้ทีมี่ประสิทธภิาพสูง อันส่งผลกระทบต่อ

ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่าและการป้องกันรักษาป่าตามนโยบายของรัฐบาลมาตลอด พระราชบัญญัติ  

เลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ.๒๕๔๕ จึงเป็นกรอบแนวทางหรือมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการมี การใช้  

เลื่อยโซ่ยนต์ของประชาชนและผู้ประกอบกิจการทีต่้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์

และเง่ือนไขการอนุญาตที่ทางราชการก าหนดภายใต้กรอบอ านาจแห่งกฎหมาย 

เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบกิจการที่จ าเป็นต้องมี ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ประกอบอาชีพหรือ

ประกอบกิจการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติต่างๆ ดังกล่าว

ข้างต้นได้อย่างถูกต้อง กรมป่าไม้ โดยส านักการอนุญาตจึงได้จัดท าหนังสือแนวทางปฏิบัติงานของผู้รับ

อนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งได้อธิบายถึงลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์ที่ต้องขอรับ

ใบอนุญาต รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้มี ผลิต หรือน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ 

การเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึน้ การขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้

แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต การน าหรือให้ผู้อื่นน าเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็น

การชั่วคราว การซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง และการรับโอนมรดกเลื่อยโซ่ยนต์ ตามที่

กฎหมายบัญญัติ อันจะช่วยให้ผู้รับอนุญาตได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับอนุญาตเองและแก่ทางราชการ  

กรมป่าไม้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ จะได้รับความรู้และ 

ความเข้าใจที่จะเป็นประโยชน์ในการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์จากหนังสือแนวทางปฏิบัติของผู้รับอนุญาตเล่มนี้

ตามสมควร 

 

 

 

 

 

 

ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

              กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

 

        หน้า 
  ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์       ๑  

 ลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์ตามกฎหมาย           ๖     

 กิจการที่ต้องรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕              ๖ 
 ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๓)           ๗ 

 ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๕)        ๘ 

 ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๗)         ๙ 

 ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง         ๑๐ 

 ขั้นตอนขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้       ๑๑ 

แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา ๖          

 ขั้นตอนขอหนังสืออนุญาตน าหรือให้ผู้อื่นน าเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพื้นที ่     ๑๒ 

ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว(ลซ.๑๓) ตามมาตรา ๘          

ขั้นตอนขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึน้(ลซ.๘)   ๑๓ 

 ขั้นตอนการขอรับโอนมรดกเลื่อยโซ่ยนต์ตามมาตรา ๑๑        ๑๔ 

 แนวทางปฏิบัติของผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕  

 แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๓)               ๑๕ 

 แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๕)                     ๑๖ 

 แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๗)                 ๑๗ 

 แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์       ๑๘ 

   เป็นธุรกิจเพื่อการค้า(ลซ.๑๗)          

 ความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕           ๑๙ 

 พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕                ๒๐ 

 กฎกระทรวงก าหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบ       ๒๔ 

ของเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

 

 



ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต ์

 ๑. ประวัติความเป็นมาของเลื่อยโซ่ยนต ์ 
เลื่อยโซ่ยนต์ประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในประเทศเยอรมันในระหว่างพ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๘ โดย       

Mr. Stihl ซึ่งใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กเป็นต้นก าลัง ส่วนประกอบส าคัญนอกจากเครื่องยนต์แล้ว ยังมีใบเลื่อย

หรือแผ่นบังคับโซ่ (Saw blade or Guid Bar) เป็นฐานรองรับโซ่เลื่อย(Chain Saw) ซึ่งมีฟันคล้ายเลื่อย

ธรรมดาติดอยู่กับโซ่ ตัวโซ่เลื่อยจะหมุนไปตามร่องแผ่นบังคับโซ่ด้วยก าลังฉุดของเครื่องยนต์อย่างรวดเร็ว  

ท าให้โซ่เลื่อยมีก าลังในการตัดไม้ที่มีประสิทธภิาพสูง   

ประเทศไทยได้น าเลื่อยโซ่ยนต์มาใช้ในการท าไม้ ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งจากการเปรียบเทียบ

ความเร็วในการตัดไม้กับเลื่อยธรรมดา  ปรากฏว่าเลื่อยโซ่ยนต์ตัดไม้ขนาดเดียวกันได้เร็วกว่าเลื่อยธรรมดา

ถงึ ๑๗ เท่า และมีประสิทธิภาพสูงกว่าเป็นอัตราส่วน ๕:๑ นอกจากนั้นเลื่อยโซ่ยนต์สามารถตัดไม้ซึ่งมี

ขนาดความโตเส้นผ่าศูนย์กลางเป็น ๒ เท่าของความยาวแผ่นบังคับโซ่  

ปัจจุบันเลื่อยโซ่ยนต์ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานหลายด้าน เครื่องจักรกลต้นก าลังจึง

มีทั้งเครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า ไฮดรอลิค และพัฒนารูปแบบแผ่นบังคับโซ่และโซ่เลื่อยพร้อมฟันเลื่อยให้มี

ความสะดวก เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท เช่น การตัดทอน ล้มต้นไม้ ตัดแต่งลิดกิ่งไม้ ตัดแต่ง

ทรงพุ่มไม้ ตัดเหล็ก โลหะ คอนกรีตและแก้ว รวมทั้งใช้ตกแต่งประดิษฐ์งานฝีมือต่างๆ เช่น แกะสลักไม้ 

แกะสลักน้ าแข็ง รวมทั้งน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ท าให้เลื่อยโซ่ยนต์มีน้ าหนักเบา มีระบบป้องกันความ

ปลอดภัยในการใช้งานมากขึน้ 

๒.ประเภทและลักษณะของเล่ือยโซ่ยนต์ที่มีการใช้งานในปัจจุบัน 

๒.๑ แบ่งตามลักษณะการใช้งาน มี ๒ ประเภท คือ 

 (๑) เลื่อยโซ่ยนต์ที่มีการออกแบบตัวเครื่องให้มีสภาพหรือลักษณะเป็นเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีต้นก าลัง

ประกอบติดกับบาร์หรือแผ่นบังคับโซ่ ที่มีมือจับ ๒ มือเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน(รูปชุดที่ ๑) 

 (๒) เลื่อยโซ่ยนต์ที่มีการออกแบบให้มีแขนเพลาขับยื่นยาวติดบาร์โซ่หรือแผ่นบังคับโซ่ไว้ที่

ปลายเพื่อใช้งานแต่งลิดกิ่งต้นไม้ที่อยู่ระดับสูงโดยเฉพาะ ที่เรียกว่า Pole Pruner Chainsaw (รูปชุดที่ ๒ ) 

๒.๒ แบ่งตามลักษณะเครื่องจักรกลต้นก าลัง มี ๓ ประเภท คือ 

 (๑) เครื่องยนต์เบนซิน สูบเดียว ๒ จังหวะ ความจุกระบอกสูบตั้งแต่ ๒๐ – ๑๐๐ CC.      

มีก าลังแรงม้าตั้งแต่ ๑-๑๐ แรงม้า  หรือ ๗๔๖ – ๗,๔๖๐ watts. เรียกว่า Gasoline Chainsaw   

 (๒) เลื่อยโซ่ยนต์ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าฉุดโซ่เลื่อย ที่มีก าลังแรงม้าตั้งแต่ ๑- ๕ แรงม้า หรือ 

๗๔๖ – ๓,๗๓๐ watts1. เรียกวา Electric Chainsaw  

 (๓) เลื่อยโซ่ยนต์ที่ใช้ระบบไฮดรอลิคเป็นต้นก าลังในการขับโซ่เลื่อย  เรียกว่า Hydraulic 

Chainsaw 

                    

                                                   

   746 Watts  =  1 แรงม้า (Horse Power) หรือ  1.34 แรงม้า = 1,000 Watts หรือ  1 Kilowatts( Kw.) 



                   ๒ 

ประเภทเครื่องจักรกลต้นก าลังเลื่อยโซ่ยนต์ 

 

                                       

          
  

        

                     

 

 
   

 

 

                        

รูปชุดที่ ๑ 

เล่ือยโซ่ยนต์เครื่องจักรกลต้นก าลัง “เครื่องยนต์” เล่ือยโซ่ยนต์เครื่องจักรกลต้นก าลัง “มอเตอร์ไฟฟ้า” 

 

เล่ือยโซ่ยนต์ดัดแปลงเครื่องจักรกลต้นก าลัง “ไฟฟ้า(มอเตอร์)” 

 

เล่ือยโซ่ยนต์เครื่องจักรกลต้นก าลัง “ระบบไฮดรอลิค”(Hydraulic Chainsaw) 

 

รูปชุดที่ ๒ 

เลื่อยโซ่ยนต์ประเภทแขนยาวส าหรับลิดตกแต่งกิ่ง(Pole pruner saw) 



๓ 

๓. ส่วนประกอบส าคัญของเล่ือยโซ่ยนต์ (รูปชุดที่ ๓) 

    ๓.๑ เครื่องจักรกลต้นก าลังเป็นประเภทเครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิค หรือเครื่อง

ดัดแปลงที่ออกแบบโครงเครื่องเลื่อย(Crankcase) ไว้ติดตั้งชุดเฟืองขับโซ่และแผ่นบังคับโซ่(บาร์)กับเพลา

เครื่องจักรกลโดยเฉพาะ 

   ๓.๒ ชุดเฟอืงขับโซ่เลื่อยหรือสเตอร์เฟอืงโซ่ เป็นฟันเฟืองประกบติดวงล้อหรือจานมูเล่ที่ยึดติด

กับแกนเพลาเครื่องจักรกล เพื่อฉุดโซ่เลื่อยให้เดินไปบนร่องขอบแผ่นบังคับโซ่ตามก าลังของเครื่องจักรกล  

   ๓.๓ บาร์โซ่ หรือแผ่นบังคับโซ่(Guid Bar or Saw blade) เป็นแผ่นเหล็กมีร่องบนขอบบาร์โดยรอบ

ส าหรับให้โซ่เลื่อยวิ่งเคลื่อนที่ไปตามร่อง เม่ือถูกฉุดด้วยก าลังเครื่องจักรกลผ่านฟันเฟืองโซ่เลื่อย  

   ๓.๔ โซ่เลื่อย (Chainsaw) เป็นฟันเลื่อยติดกับโซ่ที่วิ่งไปตามร่องแผ่นบังคับโซ่ เม่ือถูกฉุดด้วย

ก าลังเครื่องจักรกลที่ส่งผ่านชุดเฟอืงขับโซ่เลื่อย ท าหน้าที่ตัดวัตถุที่สัมผัส  

 

 

 

 

      

      

      

รูปชุดที่ ๓ 

สลักยึดบาร์/ปรับความตึง

โซ่ 

น๊อดยึดฝาครอบเฟือง
โซ่ 

ชุดฟันเฟืองและจานมูเล่ขับโซ่

เลื่อย 

สกรูปรับความตึง
โซ่ 

โครงเคร่ืองเลื่อย(Crankcase) 

ฝาครอบเฟืองโซ่และคลัชล๊อคโซ่ 

ลักษณะฟันเลื่อยที่ติดกับโซ่ แผ่นบังคับโซ่(บาร์) 



๔ 

๔. หลักการใช้งานเล่ือยโซ่ยนต์เบ้ืองต้น 
   ๔.๑ การเตรียมเลื่อยโซ่ยนต์ก่อนเริ่มใช้งาน  

  - ศึกษาคู่มือการใช้งานที่ติดมากับเครื่องให้ละเอียด 

             - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฟังก์ชันต่างๆ และความปลอดภัยในการท างาน เช่น 

ระบบล๊อคโซ่ การประกอบบาร์โซ่ที่ถูกต้อง ตรวจสอบความตึงของโซ่เลื่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม      

ฟันเลื่อยมีความคมพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดี มีการประกอบฝาครอบเฟืองขับโซ่และขันโซ่เลื่อยไว้     แน่น

หนา ระบบล๊อคโซ่ ระบบน้ ามันหล่อลื่นโซ่เลื่อย คันเร่งน้ ามัน สวิตซ์เปิด/ปิด อยู่ในสภาวะท างานได้ตามปกติ 

  - ก่อนการใช้งานต้องประกอบเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน  

๔.๒  การประกอบแผ่นบังคับโซ่และโซ่เลื่อย (ดูรูปชุดที่ ๔) 

 

 

 

 

 

๔.๓ วิธีการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ท างาน(รูปชุดที่ ๕) 

เพื่อให้เลื่อยโซ่ยนต์มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิ ควร

ปฏิบัติดังนี้ 

 -จับเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ด้วยสองมือ ก ามือจับให้แน่น และจับยึดเครื่องให้ม่ันคง ไม่ให้แผ่นบังคับโซ่

และโซ่สัมผัสกับวัตถุใด และให้ถือเครื่องในแนวที่ไม่มีส่วนใดของร่างกายอยู่ภายในวงการหมุนของเครื่องที่

ยื่นออกไป 

-อย่าท างานบนพืน้ผิวที่ไม่ม่ันคงหรือมีสิ่งกีดขวางในพื้นที่ท างาน ต้องแน่ใจว่าจุดยืนท างานมีความ

ปลอดภัย 

คล้องโซ่เล่ือยบนแผ่นบาร์และเฟืองโซ่ สวมบาร์ให้สลักปรับความตึงโซ่เข้าไปในรูบาร์โซ่ 

ปิดฝาครอบบาร์โซ่ขันน๊อตโดยใช้ไขควงหมุนสกรูปรับความตึงโซ่ ตรวจความตึงโซ่ให้พอดีแล้วขนัน๊อดฝาครอบเฟืองโซ่ให้แน่น 

รูปชุดที่ ๔ 



๕ 

-ใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์เฉพาะในเวลาที่มีแสงสว่างและทัศนวิสัยที่ดีพอ ระมัดระวังการลื่นไถล หรือ

พื้นที่เปียกแฉะ 

-อย่าเลื่อยไม้ในระดับที่สูงกว่าไหล่ของผู้ใช้งาน หรือยืนอยู่บนบันได หรือปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อท า

การตัดด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ หรือท างานโดยเครื่องเอียงมากเกินไป และอย่าให้เครื่องสัมผัสดินในขณะที่เครื่อง

ยังท างานอยู่ 

-ก่อนที่จะใช้เครื่องเลื่อยตัดท่อนไม้ ให้ใช้อุปกรณ์ค้ ายันที่ปลอดภัย อย่าใช้เท้าเหยียบที่ชิ้นงานที่จะ

ตัด และอย่าให้คนอื่นจับหรือเหยียบชิน้งาน จับท่อนไม้ทรงกลมให้แน่นอย่าให้หมุน  
 

    

   
 

 

 
 

 

 

 

วิธีการสตาร์ทเคร่ืองเล่ือย 

ตรวจระบบล๊อคโซ่ก่อนสตาร์ท 

วิธีใช้เล่ือยตัดฟันล้มต้นไม้ 
การใช้เล่ือยตัดทอนต้นไม้ที่ถูกวิธี 
 

การใช้เล่ือยตกแต่ง /ลิดก่ิงไม้
ต้นไม้ 

รูปชุดที่ ๕ 



๖ 

 ลักษณะเล่ือยโซ่ยนต์ตามกฎหมาย 

เป็นเครื่องมือประเภทเครื่องจักรกลส าหรับขับเคลื่อนฟันเลื่อยที่ติดกับโซ่ ที่เรียกว่าโซ่เลื่อย(Chain saw) 

เพื่อใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ และให้รวมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือดังกล่าว ตามที่

กฎกระทรวงก าหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๕๕ ก าหนดดังนี้ 

๑. เครือ่งมือส าหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ที่มีฟันเลื่อยติดกับโซ่ ขับเคลื่อนด้วยก าลังเครื่องจักรกล 

ที่ผลิตและประกอบส าเร็จรูปเพื่อการใช้งานที่มีต้นก าลังตั้งแต่หนึ่งแรงม้า โดยมีแผ่นบังคับโซ่ ที่มีขนาด

ความยาวตั้งแต่ ๑๒ นิ้ว 

๒. ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือตาม ๑ ดังนี้ 

ก.เครื่องจักรกลต้นก าลังที่มีการออกแบบตัวเครื่องและอุปกรณ์ประกอบ 

ตัวเครื่องให้มีลักษณะหรือสภาพเพื่อน ามาประกอบเป็นเครื่องมือตามข้อ ๑ โดยเฉพาะ ที่มีต้นก าลังตั้งแต่

หนึ่งแรงม้า  

    ข.  แผ่นบังคับโซ่ ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ ๑๒ นิ้ว 

ดังนั้น ลักษณะของเลื่อยโซ่ยนต์ตามกฎหมาย จึงประกอบด้วย 

๑. เครื่องจักรกลที่มีก าลังแรงม้าตั้งแต่หนึ่งแรงม้า พร้อมแผ่นบังคับโซ่ 

และโซ่เลื่อยความยาวตั้งแต่สิบสองนิ้ว ประกอบครบชุดสมบูรณ์พร้อมใช้งานตามกฎกระทรวงฯข้อ ๑       

(ดูรูปชุดที่ ๑ ) 

๒.ส่วนของเครื่องจักรกลที่ออกแบบตัวเครื่องและอุปกรณ์ให้มีลักษณะหรือ 

สภาพเพื่อน ามาประกอบเป็นเลื่อยโซ่ยนต์ตาม ข้อ ๑โดยเฉพาะ ที่มีก าลังแรงม้าตั้งแต่หนึ่งแรงม้า ตาม

กฎกระทรวงฯ ข้อ ๒ (ก) ตัวอย่างเช่น เครื่องเจียรไฟฟ้าส าหรับเจียรหิน ตัดเหล็ก คอนกรีต ที่ดัดแปลง

แกนเพลาขับด้วยการติดตั้งชุดแผ่นรองบาร์และฟันเฟอืงฉุดหรือขับโซ่เลื่อย เป็นต้น  

 ๓.เฉพาะแผ่นบังคับโซ่ที่มีความยาวส าหรับส่วนที่ใช้งานจริงตั้งแต่ 

สิบสองนิ้วตามกฎกระทรวงฯ ข้อ ๒ (ข)   

 กิจการที่ต้องรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ 
 ๑.การมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์ 

 ๒.การผลิตเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อการจ าหน่าย 

 ๓.การน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์มาในราชอาณาจักร เพื่อใช้และเพื่อจ าหน่าย 

 ๔.การเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึน้ 

๕.การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ 

 ๖.การน าเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว 

 ๗.การซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง 

                



   ๗          

ข้ันตอนขอรับใบอนญุาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ (ลซ.๓) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

เอกสาร คุณสมบัติถูกต้อง  
   ไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ย่ืนค าขอ ลซ. 1+เอกสาร 

เอกสาร/คุณสมบัติไม่
ถูกต้อง/มีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ขอฯ จัดหาเลื่อยโซ่ยนต์ตามเวลาใน
ใบรับรอง(ลซ.๒) มอบให้นายทะเบียนฯ
ตรวจสอบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้มา 

ผู้ขอมี/ขอใช้ 

ไม่อนุญาต+แจ้งผลใน ๓๐ วัน 

นับแต่รับค าขอ/วันท่ีเอกสาร 
      หลักฐานครบถ้วน 

ออกใบรับรองให้ม ี

เลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๒) 

เอกสารหลักฐานแนบค าขอ ลซ.๑ 

บุคคลธรรมดา 
  -ส าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน 

  -หลักฐานการประกอบอาชีพ 

-รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ/กิจการท่ีต้องใช ้
  เลื่อยโซ่ยนต์ 

   -รายละเอียดเลื่อยโซ่ยนต์ท่ีขออนุญาตฯ 
กรณีนิติบุคคลให้เพ่ิมเอกสาร ดังนี ้
     -ส าเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติ
บุคคล+ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
บริษัทฯ     ท่ีจดทะเบียน 
    -ส าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน 

      ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 

เลื่อยโซ่ยนต์ไม่ถูกต้องตาม 

ใบรับรองฯไม่ออกใบอนุญาต 

 แจ้งผู้ขอฯจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ 

ใน ๖๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง 

เลื่อยโซ่ยนต์ถูกต้องตามใบรับรอง
ฯ 
 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 5  
- ประกอบอาชีพ/กิจการท่ีต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ 

- ไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายดังต่อไปนี้ 
(1) เลื่อยโซ่ยนต์ 

(2) ว่าด้วยการป่าไม้ 
(3) ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 
(4) ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 

(5) ว่าดว้ยการสงวนและคุมครองสัตว์ป่า 
 

 

ผู้ขอฯ ใช้สิทธิอุทธรณ์ค าส่ังยืนยัน 

ไม่อนุญาตต่อรัฐมนตรีฯใน ๓๐ 
วันนับแต่วันได้รับแจ้งค าส่ังยืนยัน 

นายทะเบียนฯยืนยัน 

ค าส่ังไม่อนุญาต 

ออกใบอนุญาตให้มี 
เลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๓) ผู้ขอฯ ใช้สิทธิอุทธรณ์ค าส่ัง 

ไม่อนุญาตต่อนายทะเบียนฯ 

ใน ๓๐ วันนับแต่วันมีค าส่ัง 

 �                                        

-                 20             

-              

-             /                         

-        �    �         /          
 

เห็นด้วยค าอุทธรณ์ 



 ๘ 

 

     ข้ันตอนขอรับใบอนญุาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์ (ลซ.๕) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

เอกสาร คุณสมบัติถูกต้อง  
   ไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ย่ืนค าขอ ลซ. ๔+เอกสาร 

เอกสาร/คุณสมบัติไม่
ถูกต้อง/มีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ขอผลิต 

ไม่อนุญาต+แจ้งผลใน ๖๐ วัน 

นับแต่รับค าขอ/วันท่ีเอกสาร 
      หลักฐานครบถ้วน 

เอกสารหลักฐานแนบค าขอ ลซ.๔ 

บุคคลธรรมดา 
  -ส าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน 

-หลักฐานการการมีสิทธิในสถานท่ีท่ีท าการ 
  ผลิต เช่นส าเนาหลักฐานท่ีดิน, สัญญาเช่า 
  หนังสือยินยอมของผู้มีสิทธิในท่ีดินท่ียินยอม/ 
  อนุญาตให้ใช้ท่ีดินเพ่ือการผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ 

-รายละเอียดของเลื่อยโซ่ยนต์ท่ีผลิต รวมท้ัง 
  กระบวนการ ข้ันตอนการผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ 

   -ส าเนาใบอนุญาตให้ต้ังโรงงานผลิต 
   -แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีต้ังสถานท่ีผลิต 

กรณีนิติบุคคลให้เพ่ิมเอกสาร ดังนี ้
     -ส าเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติ
บุคคล+ 

       หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทฯ 

     ท่ีจดทะเบียน 
    -ส าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน 

      ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 

ผู้ขอฯ ใช้สิทธิอุทธรณ์ค าส่ัง 
ไม่อนุญาตต่อนายทะเบียนฯ 

ใน ๓๐ วันนับแต่วันมีค าส่ัง 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงฯ  
- อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ 

- มีสัญชาติไทย 
- มีภูมิล าเนา/ถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 
- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ/เสมือนไร ้
   ความสามารถ 

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
- ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต/ถูกเพิกถอน 

   ใบอนุญาตที่ออกตาม พ.ร.บ.เล่ือยโซ่ยนต์ 
 

 

นายทะเบียนฯยืนยัน 

ค าส่ังไม่อนุญาต 

ผู้ขอฯ มีสิทธิอุทธรณ์ค าส่ังยืนยัน 

ไม่อนุญาตต่อรัฐมนตรีฯใน ๓๐ 
วันนับแต่วันได้รับแจ้งค าส่ังยืนยัน 

ออกใบอนุญาตให้ผลิต
เลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๕) + 

แจ้งผลใน ๖๐ วันนับแต่
รับค าขอ/วันท่ีเอกสาร

หลักฐานครบถ้วน 

เห็นด้วยค าอุทธรณ์ 



๙ 

                     ข้ันตอนขอรับใบอนญุาตให้น าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ (ลซ.๗)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

            

  

 

 

 

 

 

     

เอกสาร คุณสมบัติถูกต้อง  
   ไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ย่ืนค าขอ ลซ. ๖+เอกสาร 

เอกสาร/คุณสมบัติไม่
ถูกต้อง/มีลักษณะต้องห้าม 

    ผู้ขอน าเข้า
ฯ 

ไม่อนุญาต+แจ้งผลใน ๓๐ วัน 

นับแต่รับค าขอ/วันท่ีเอกสาร 
      หลักฐานครบถ้วน 

เอกสารหลักฐานแนบค าขอ ลซ.๖ 

บุคคลธรรมดา 
  -ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้าน 

-หลักฐานการมีสิทธิในสถานท่ีเก็บเลื่อยโซ่ยนต์ 

  เช่น ส าเนาหลักฐานท่ีดิน, สัญญาเช่า, หนังสือ 

  ยินยอมของผู้มีสิทธิในท่ีดินท่ียินยอม/ให้ใช้ 
  เป็นสถานท่ีเก็บเลื่อยโซ่ยนต์ 

-รายละเอียดของเลื่อยโซ่ยนต์ท่ีจะน าเข้ามาฯ 

   -แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีต้ังสถานท่ีเก็บเลื่อย 
    โซ่ยนต์ 

กรณีนิติบุคคลให้เพ่ิมเอกสาร ดังนี ้
     -ส าเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติ
บุคคล+ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
บริษัทฯ ท่ีจดทะเบียน 
    -ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้าน 

      ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 

ผู้ขอฯ ใช้สิทธิอุทธรณ์ค าส่ัง 
ไม่อนุญาตต่อนายทะเบียนฯ 

ใน ๓๐ วันนับแต่วันมีค าส่ัง 
ตามมาตรา ๑๕ 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงฯ  
- อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ 

- มีสัญชาติไทย 
- มีภูมิล าเนา/ถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 
- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ/เสมือนไร ้
   ความสามารถ 

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
- ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต/ถูกเพิกถอน 

   ใบอนุญาตที่ออกตาม พ.ร.บ.เล่ือยโซ่ยนต์ 
 

 

นายทะเบียนฯพิจารณา
ยืนยันค าส่ังไม่อนุญาต 

ผู้ขอฯ มีสิทธิอุทธรณ์ค าส่ังยืนยัน 

ไม่อนุญาตต่อรัฐมนตรีฯใน ๓๐ 
วันนับแต่วันได้รับแจ้งค าส่ังยืนยัน 

ออกใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์
(ลซ.๗)แจ้งผลใน ๓๐ วันนับแต่รับค า

ขอ/วันท่ีเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

เห็นด้วยค าอุทธรณ์ 



        ๑๐ 
              

     ข้ันตอนขอรับใบอนญุาตให้ซ่อมแซมเล่ือยโซ่ยนต์ เป็นธุรกิจเพื่อสนิจ้าง (ลซ.๑๗)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
             ๑๑ 

 

            

 

 

 

 

เอกสาร คุณสมบัติถูกต้อง  
   ไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ย่ืนค าขอ ลซ.๑๖+เอกสาร 

เอกสาร/คุณสมบัติไม่
ถูกต้อง/มีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ขอซ่อมแซมฯ 

ไม่อนุญาต+แจ้งผลใน ๔๕ วัน 

นับแต่รับค าขอ/วันท่ีเอกสาร 
      หลักฐานครบถ้วน 

เอกสารหลักฐานแนบค าขอ ลซ.๑๖ 

บุคคลธรรมดา 
  -ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้าน 

-หลักฐานการมีสิทธิในสถานท่ีซ่อมแซมเลื่อย 
  โซ่ยนต์เช่น ส าเนาหลักฐานท่ีดิน, สัญญาเช่า,  
  หนังสือยินยอมของผู้มีสิทธิในท่ีดินท่ียินยอม/ 
  ให้ใช้เป็นสถานท่ีซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ 

   -แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีต้ังสถานท่ีซ่อมแซมเลื่อย 
    โซ่ยนต์ 

กรณีนิติบุคคลให้เพ่ิมเอกสาร ดังนี ้
     -ส าเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติ
บุคคล+ 

       หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทฯ 

     ท่ีจดทะเบียน 
    -ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้าน 

      ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 

ผู้ขอฯ ใช้สิทธิอุทธรณ์ค าส่ังไม่
อนุญาตต่อนายทะเบียนฯ ใน ๓๐ 
วันนับแต่วันมีค าส่ังตามมาตรา ๑๕ 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงฯ  
- อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ 

- มีสัญชาติไทย 
- มีภูมิล าเนา/ถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 
- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ/เสมือนไร ้
   ความสามารถ 

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
- ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต/ถูกเพิกถอน 

   ใบอนุญาตที่ออกตาม พ.ร.บ.เล่ือยโซ่ยนต์ 
 

 

นายทะเบียนฯพิจารณา

ยืนยันค าส่ังไม่อนุญาต 

ผู้ขอฯ มีสิทธิอุทธรณ์ค าส่ังยืนยัน 

ไม่อนุญาตต่อรัฐมนตรีฯใน ๓๐ วัน
นับแต่วันได้รับแจ้งค าส่ังยืนยัน 

ออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ 
เป็นธุรกิจเพ่ือสินจ้าง(ลซ.๑๗)  แจ้งผลใน 
๔๕ วันนับแต่รับค าขอ/วันท่ีเอกสาร
หลักฐานครบถ้วน 

เห็นด้วยค าอุทธรณ์ 



๑๑ 

 

ข้ันตอนขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  

ตามมาตรา 6 (เปลี่ยนแปลงพื้นที่ถาวร) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

ผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.3) 

จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
หลังลซ.๓ + เปลี่ยนเคร่ืองหมาย 

เลื่อยโซ่ยนต์ให้ผู้รับอนุญาตใหม่ 

ย่ืนค าขอ ลซ.๑๐ ต่อนทบ.  

ท้องที่จังหวัดที่น าไปใช้   

 

ย่ืนค าขอ ลซ.๑๐ ต่อ นทบ. 
ท้องที่ออกใบอนุญาต  

จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
หลังลซ.๓  โดยไม่ต้องเปลี่ยน

เคร่ืองหมายเลื่อยโซ่ยนต์ 

แจ้ง นทบ.เลื่อยโซ่ยนต์พื้นที่ที่ออก ลซ.๓ 

ขอเปลี่ยนแปลง 
พื้นที่การมี/การใช้ 

เหตุผล การขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้  

      ย้ายที่ประกอบการ/ภูมิล าเนา 
 

นทบ. เลื่อยโซ่ยนต์
พิจารณาอนุญาต 

  ในจังหวัดท่ี
ออกใบอนุญาต 

ไปจังหวัดอื่น 



๑๒ 
              

     ข้ันตอนขออนุญาตน าเล่ือยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รบัอนญุาตเป็นการชั่วคราว (ลซ.๑๓) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

              

 

 
 ๑๓ 

 

ออกใบรับค าขออนุญาตน าเลื่อยโซ่ยนต์ 

ออกใช้นอกพ้ืนท่ีฯ เป็นการชั่วคราว 
(ลซ.๑๒) ให้ผู้ขอฯไว้เป็นหลักฐาน 

นายทะเบียนฯไม่พิจารณาตามค าขอฯ 

ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันรับค าขอฯ  
ถือว่าใบรับค าขอฯ(ลซ.๑๒) เป็น
เสมือนหนังสืออนุญาตฯ(ลซ.๑๓)  

  อนุญาต 

ไม่อนุญาต 
 

กรณีใช้ในจังหวดัอื่นให้ แจ้ง+ส่งส าเนา 
ลซ.๑๒ แก่ นทบ.พ้ืนท่ีท่ีระบุใน ลซ.๑๒  
ใน ๑๕ วันนับแต่วันครบก าหนดพิจารณา 
ค าขอฯ ไปประกาศไว้ ณ อบถ.พ้ืนท่ี 

ผู้ขอฯ ใช้สิทธิอุทธรณ์ค าส่ังไม่อนุญาตต่อ
นายทะเบียนฯใน ๓๐ วันนับแต่วันมีค าส่ัง 
 

 

แจ้งผล นทบ. พ้ืนท่ีท่ีระบุในค าขอ + 

ผู้ขอฯ ใน ๑๕ วันนับแต่วันรับค าขอ + 

ให้ผู้ขอส่งคืนลซ.๑๒ ตามเวลาท่ีก าหนด 

ออกหนังสืออนุญาตฯ(ลซ.๑๓)  
แจ้งผลให้ผู้ขอฯ ทราบภายใน 

 ๑๕ วัน นับแต่วันรับค าขอ 
 

ผู้รับอนุญาตให้มี 
เลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๓)  

ย่ืนค าขอ ลซ.๑๑ นายทะเบียนฯ  
ท้องท่ีออก ลซ.๓ พร้อมเอกสาร 

เอกสารหลักฐานแนบค าขอ ลซ.๑๑ 

บุคคลธรรมดา 
   -ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้าน 

   -หลักฐานการประกอบอาชีพ 

 -รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ/กิจการท่ีต้องใชเ้ลื่อยโซ่ยนต์ 

  -ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๓) ต้นฉบับจริง 
   -หลักฐานการเปลี่ยนแปลงภูมลิ าเนา/สถานประกอบกิจการ 

    ท่ีต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ 

กรณีนิติบุคคลให้เพ่ิมเอกสาร ดังนี ้
   -ส าเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล+หนังสือบริคณห์สนธ ิ
       และข้อบังคับ บริษัทฯ ท่ีจดทะเบียน 
    -ส าเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 

ผู้ขอฯ มีสิทธิอุทธรณ์ค าส่ังยืนยัน 

ไม่อนุญาตต่อรัฐมนตรีฯใน ๓๐ วัน
นับแต่วันได้รับแจ้งค าส่ังยืนยัน 
 

น 

 

นายทะเบียนฯยืนยัน 

ค าส่ังไม่อนุญาต 

 

กรณีใช้ในจังหวดัอื่นให้ แจ้ง + ส่งส าเนา 
ลซ.๑๓ แก่ นทบ. พ้ืนท่ีท่ีระบุใน ลซ.๑๓  
ไปประกาศไว้ ณ อบถ.พ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นด้วยค าอุทธรณ์ 



๑๓ 

   ข้ันตอนขออนุญาตเปล่ียนแปลงเล่ือยโซ่ยนต์ให้มีก าลังเครื่องจักรกลเพิ่มข้ึน (ลซ.๘)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารถูกต้อง+ มีเหตุ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 
     ก าลังเลื่อยโซ่ยนต์ 

ย่ืนค าขอ ลซ.๘+เอกสาร 

เอกสารไม่ถูกต้อง/ไม่มีเหตุ
จ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง   
       ก าลังเลื่อยโซ่ยนต์ 

ผู้รับอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ฯ 

ไม่อนุญาต+แจ้งผลใน ๓๐ วัน 

นับแต่รับค าขอ/วันท่ีเอกสาร 
      ถูกต้อง ครบถ้วน 

เอกสารหลักฐานแนบค าขอ ลซ.๘ 

บุคคลธรรมดา 
-ส าเนาบตัรประชาชน+ 

-ส าเนาทะเบียนบ้าน 

-ใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ (ลซ.๓)ฉบับจริง 
   -หลักฐานการเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรกล/ 
    เอกสารรับรองก าลังเคร่ืองจักรกลจากวิศกร 
    เคร่ืองกล/ผู้รับอนุญาตให้ซ่อมแซมเล่ือย 
    โซ่ยนต์ เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง 
กรณีนิติบุคคลให้เพ่ิมเอกสาร ดังนี ้
     -ส าเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติ
บุคคล+ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
บริษัทฯ     ที่จดทะเบียน 
    -ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบ้าน 

      ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 

นทบ. อนุญาต บันทึกก าลังเครื่องจักรกลท่ี
เพ่ิมข้ึนหลัง ลซ.๓  แจ้งผลใน ๓๐ วันนับ
แต่รับค าขอ/วันท่ีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 

นายทะเบียนฯพิจารณา
ยืนยันค าส่ังไม่อนุญาต 

ผู้ขอฯ ใช้สิทธิอุทธรณ์ค าส่ังยืนยัน 

ไม่อนุญาตต่อรัฐมนตรีฯใน ๓๐ วัน
นับแต่วันได้รับแจ้งค าส่ังยืนยัน 

ผู้ขอฯ ใช้สิทธิอุทธรณ์ค าส่ัง 
ต่อนายทะเบียนฯใน ๓๐ วันนับ
แต่วันมีค าส่ังตามมาตรา ๑๕ 

เห็นด้วยค าอุทธรณ์ 



๑๔                     
                  ข้ันตอนขอรับโอนมรดกเล่ือยโซ่ยนต์ตามมาตรา ๑๑  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 เสียชีวิต ผู้รับอนุญาตให้มี 
เลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๓) 

ภายใน ๖ เดือนนับแต่ผู้รับอนุญาตตาย/
วันท่ีข้อโต้แย้งสิทธิของทายาทถึงท่ีสุด  
ให้ทายาท/ผู้จัดการมรดกย่ืนขอรับโอน
ตามแบบ ลซ.๑ เพ่ือขออนุญาตใหม่ 

ทายาท/ผู้จัดการมรดกไม่ด าเนิน 

การตามก าหนด นายทะเบียนฯ 

จัดการขายทอดตลาดเลื่อยโซ่ยนต์
ยนต์ 

อนุญาต 
 

ไม่อนุญาต 

นายทะเบียนฯ 
 

ส่ังทายาท/ผู้จัดการ เก็บรักษาไว้/ 
ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ได้จนกว่าข้อ
โต้แย้งสิทธิของทายาทถึงท่ีสุด 
 

แจ้ง+ส่ังทายาท/ผู้จัดการ 

จ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ภาย 

ใน ๖ เดือนนับแต่รับค าส่ัง 

แจ้งผลใน ๓๐ วันนับ 

แต่รับค าขอ/วันท่ีเอก 
สารถูกต้อง ครบถ้วน 

 เห็นด้วยค าอุทธรณ์ 

ผู้ขอฯ ใช้สิทธิอุทธรณ์ค าส่ัง
ต่อนายทะเบียนฯใน ๓๐ วัน
นับแต่วันมีค าส่ังตาม ม. ๑๕ 

ทายาทผู้ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์/ผู้จัดการ 
มรดกของผู้ตาย แจ้งการตาย+การครอบ 

ครองภายใน ๖๐ วันนับแต่ทราบการตาย 

ออกใบอนุญาตให้มี 
เลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๓) 

ผู้ขอฯ ใช้สิทธิอุทธรณ์ค าส่ังยืนยัน 

ไม่อนุญาตต่อรัฐมนตรีฯใน ๓๐ 
วันนับแต่วันได้รับแจ้งค าส่ัง
ยืนยัน 

เอกสารหลักฐานแนบค าร้องตามมาตรา ๑๑ 
  - หนังสือแจ้งการตายและการครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์ 

-ส าเนาบัตรประชาชนของผู้แจง้และผู้ตาย 
-ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งและผู้ตาย 
-ส าเนาใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๓)  ของผู้ตาย 

   -ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ตาย 
-ส าเนาค าส่ังศาลแต่งต้ังผู้จัดการมรดก(ถ้าม)ี 
-บัญชีเครือญาติของเจ้ามรดก 

   -หนังสือความยินยอมของทายาทเจ้ามรดก     (ถ้ามี) 

นายทะเบียนฯ 

ยืนยันค าส่ังฯ 



๑๕  

แนวทางปฏิบัติของผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ 

แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๓) 

๑.ข้อควรปฏิบัติในการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับอนุญาตส าหรับประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ 

โดยสุจริตและเง่ือนไขท้ายใบอนุญาตทีต่้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด มีดังต่อไปนี้  

  (๑) พกพาใบอนุญาต/ส าเนาภาพถ่ายใบอนุญาตส าหรับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตทุกครั้ง

เม่ือน าเคลื่อนย้าย/ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ 

  (๒) ใช้เลื่อยโซ่ยนต์เฉพาะพื้นที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 

  (๓) การใช้นอกพื้นที่/ให้ผู้อื่นน าไปใช้นอกพื้นที่ที่ระบุไว้ตาม (๒) เป็นการชั่วคราว ต้องขออนุญาต

ต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ก่อนน าไปใช้ทุกครั้ง 

  (๔) หากต้องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้ต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตอย่าง

ถาวร ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ท้องที่ที่น าไปใช้   

(๕) ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับอนุญาตตัดไม้หรือ แปรรูปไม้ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น 

  (๖) การให้ผู้อื่นน าเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับอนุญาตไปใช้ ผู้รับอนุญาตต้องมอบใบอนุญาต/ส าเนา

ภาพถ่ายใบอนุญาตส าหรับเลื่อยโซ่ยนต์นั้น ให้ผู้ใช้พกติดตัวไว้ และต้องควบคุมก ากับดูแลการใช้อย่างใกล้ชิด 

หากมีการน าเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้กระท าผิดกฎหมายป่าไม้ ถือว่าผู้รับอนุญาตเป็นผู้กระท าผิดร่วมกับผู้ที่น าไปใช้

ด้วยตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ 

  (๗) ต้องดูแลรักษาเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์มิให้ช ารุดเสียหาย ถ้ามีการช ารุดเสียหายให้รีบแจ้ง

นายทะเบียนฯเพื่อท าเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ใหม่ทันที 

  (๘) เม่ือเลื่อยโซ่ยนต์สูญหาย/ช ารุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ ให้แจ้งการสูญหาย/ช ารุดเสียหายต่อ

นายทะเบียนเพ่ือยกเลิกการใช้ใบอนุญาตทันที 

  (๙) ห้ามเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต    

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์          

(๑๐) เม่ือผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตาย ให้ทายาท/ผู้จัดการมรดกของผู้ตายแจ้งการตายและ 

การครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์ต่อนายทะเบียนฯภายใน ๖๐ วัน นับแต่ทราบการตายของผู้รับใบอนุญาตตามขั้นตอนใน

หน้าที่ ๑๔                  

    ๒. การขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตาม

มาตรา ๖  ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

   ๒.๑ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในจังหวัดเดียวกันกับที่ได้รับใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน

เลื่อยโซ่ยนต์ผู้ออกใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในหน้าที่ ๑๑ 

   ๒.๒ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปจังหวัดอื่น ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จังหวัดที่น าไปใช้

ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในหน้าที่ ๑๑ 



๑๖ 

 

 ๓. กรณีประสงค์จะน าหรือให้ผู้อื่นน าเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว 

จะต้องยื่นค าขออนุญาตต่อนายทะเบียนผู้ออกใบอนุญาต ตามมาตรา ๘ ก่อนน าเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าวไปใช้     

ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในหน้า ๑๒ ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และนายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตให้น าไปใช้ได้

คราวละไม่เกิน ๙๐ วัน แต่หากมีความจ าเป็นในการใช้เลื่อยโซ่ยนต์เกินกว่า ๙๐ วันก็สามารถขอขยายระยะเวลา

ได้อีกครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน 

       ๔. การน าเคลื่อนที่   

       กฎหมายไม่ได้บัญญัติห้ามน าเคลื่อนที่ไว้ ผู้รับอนุญาตจึงสามารถน าเลื่อยโซ่ยนต์เคลื่อนที่ได้ 

แต่ห้ามน าไปใช้นอกพื้นที่ที่ก าหนดไว้ และต้องมีใบอนุญาตหรือส าเนาภาพถ่ายใบอนุญาต(ลซ.๓) ส าหรับเลื่อยโซ่ยนต์

เครื่องนั้นไว้เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทันทีตามมาตรา ๗ 

       ๕. การน าเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตไปใช้ในการกระท าผิดตามกฎหมายว่าด้วย ป่าไม้ ผู้ได้รับ 

อนุญาต อาจต้องรับโทษจ าคุกร่วมกับผู้น าไปใช้ตามมาตรา ๙ 

       ดังนั้นเจ้าของเลื่อยโซ่ยนต์ผู้รับอนุญาตจะให้ผู้ใดใช้ เลื่อยโซ่ยนต์ จะต้องรับผิดชอบควบคุมก ากับ

มิให้ใช้กระท าผิดกฎหมายป่าไม้ หากมีการกระท าผิดอาจต้องตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกระท าผิดนั้นๆด้วย 

      ๖. กรณีผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตาย (ดูขั้นตอนปฏิบัติหน้า ๑๔) 

          ให้ทายาทผู้ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์หรือผู้จัดการมรดก แจ้งการตายและการครอบครองต่อ   

นายทะเบียนฯ ภายในก าหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ทราบการตายของผู้ได้รับใบอนุญาต 

          ผู้จัดการมรดกหรือทายาทต้องขออนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์มรดกนั้นใหม่ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่

ผู้รับใบอนุญาต(เจ้ามรดก)ตาย หรือนับแต่วันที่ข้อโต้แย้งเรื่องสิทธกิารรับมรดกของทายาทถึงที่สุด 

แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์(ลซ.๕) 

ผู้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๕) ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตอย่าง

เคร่งครัด ดังนี้  

  ๑.ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ 

  ๒.ต้องด าเนินการผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ให้ถูกต้องตรงตามกระบวนการผลิตและคุณลักษณะของ

เลื่อยโซ่ยนต์ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและคุณลักษณะของเลื่อยโซ่ยนต์ต้อง

แจ้งให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ทราบพร้อมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและคุณลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์

ที่ขอเปลี่ยนแปลงก่อนการผลิต 

 

 



          ๑๗ 

  

  ๓.จัดท าหมายเลขหน่วยการผลิตบนเลื่อยโซ่ยนต์ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ในระเบียบ

กรมป่าไม้ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการท าหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๖ พร้อมทั้งจัดท าบัญชีและ 

หมายเลขแสดงหน่วยการผลิตและการจ าหน่ายตามแบบ ลซ.๕/๑,  ลซ.๕/๒,  ลซ.๕/๑ก และ ลซ.๕/๒ก แจ้ง

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้ออกใบอนุญาตทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันสิน้เดือนทุกๆเดือน 

  ๔.การจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่ผลิตให้จ าหน่ายแก่เฉพาะผู้ที่ได้รับใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์    

(ลซ.๒) เท่านั้น และต้องบันทึกข้อมูลด้านหลังใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๒) ให้ถูกต้องตรงกันทั้งตอนกลาง

และตอนปลาย แล้วเก็บรักษา ลซ.๒ ตอนกลางไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ส่วนตอนปลาย

มอบให้แก่ผู้ซือ้เลื่อยโซ่ยนต์ 

  ๕.กรณีไม่ประสงค์จะประกอบกิจการผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ตามใบอนุญาตอีกต่อไป ให้แจ้ง       

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนเลิกประกอบกิจการ และให้จัดการจ าหน่าย

เลื่อยโซ่ยนต์ที่ยังคงมีอยู่ในครอบครองให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว  พร้อมทั้งให้น าใบอนุญาตส่งคืนต่อ      

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อประทับตรายกเลิกใบอนุญาต 

   หากไม่สามารถจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

จะเข้าไปด าเนินการขายทอดตลาดเลื่อยโซ่ยนต์ที่เหลืออยู่ ได้เงินสุทธิเท่าใดจะส่งมอบให้ผู้รับอนุญาตที่แจ้งเลิก

ประกอบกิจการ 

  ๖.ผู้รับอนุญาตต้องอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ 

แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้น าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์(ลซ.๗) 

ผู้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๗) ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต

อย่างเคร่งครัด ดังนี้  

๑. ผู้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อใช้ เม่ือจะน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ตามที่ได้รับใบอนุญาตให้แจ้ง

ข้อเท็จจริงในการน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ตามใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียน

เลื่อยโซ่ยนต์ เพื่อให้ก าหนดหมายเลขหน่วยการน าเข้าไปด าเนินการจัดท าลงบน  เลื่อยโซ่ยนต์ที่มีการน าเข้ามา

แต่ละเครื่องตามรปูแบบที่ก าหนดไว้ในระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการท าหมายเลขบนเลื่อยโซ่

ยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๖ แล้วน าเลื่อยโซ่ยนต์และใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๒) มอบให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

เพื่อด าเนินการออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๓) ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับมอบเลื่อยโซ่ยนต์จาก

ศุลกากรถูกต้องแล้ว 

 

 

 



         ๑๘ 

 

๒.ผู้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อจ าหน่าย  เม่ือได้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ตามที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว  ต้อง

ปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาต ดังนี้ 

     ๒.๑ แจ้งข้อเท็จจริงในการน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ตามใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ เพื่อให้ก าหนดหมายเลขหน่วยการน าเข้าไปด าเนินการจัดท าลงบน  

เลื่อยโซ่ยนต์ที่มีการน าเข้ามาแต่ละเครื่องตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ในระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการท าหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๖ พร้อมทั้งจัดท าบัญชีรับและการจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ตามแบบ 

ลซ.๗/๑ และ ลซ.๗/๒ แจ้งนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้ออกใบอนุญาตทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับมอบ

เลื่อยโซ่ยนต์จากศุลกากรถูกต้องแล้ว 

  ๒.๒ ภายในวันที่  ๗ ของเดือนถัดไปทุกสิ้นเดือน ให้รายงานส าเนาบัญชีรับและการจ าหน่าย

เลือ่ยโซ่ยนต์ตามแบบ ลซ.๗/๑ และ ลซ.๗/๒ ประจ าเดือนแต่ละเดือนให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ทราบและต้อง

เก็บรักษาเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการให้ถูกต้องตรงกับบัญชีเช่นว่ามานั้น 

  ๒.๓ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ 

  ๒.๔ การจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่น าเข้ามา ให้จ าหน่ายแก่เฉพาะผู้ที่ได้รับใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

(ลซ.๒) เท่านั้น และต้องบันทึกข้อมูลด้านหลังใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๒) ให้ถูกต้องตรงกันทั้งตอนกลาง

และตอนปลาย แล้วเก็บรักษา ลซ.๒ ตอนกลางไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ส่วนตอนปลาย

มอบให้แก่ผู้ซือ้เลื่อยโซ่ยนต์ 

  ๒.๕ ผู้รับอนุญาตต้องอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ 

แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเล่ือยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพ่ือสินจ้าง(ลซ.๑๗) 

ผู้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง(ลซ.๑๗)ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่

ก าหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด ดังนี้  

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็น

ธุรกิจเพื่อสินจ้าง 

๒. กระท าการซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ได้แต่ เฉพาะเลื่อยโซ่ยนต์ที่ มีผู้ได้รับ ใบอนุญาตให้ มี        

เลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๓) และเลื่อยโซ่ยนต์นั้นมีเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ถูกต้องตรงตามใบอนุญาต 

  ๓.ในการรับซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ ต้องจัดท าบัญชีแสดงเลื่อยโซ่ยนต์ที่รับไว้ซ่อมแซมตามแบบ 

ลซ.๑๗/๑ และทุกสิน้เดือนให้ส าเนาบัญชีแสดงเลื่อยโซ่ยนต์ที่รับไว้ซ่อมแซมแจ้งนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ทราบ

ภายใน ๗ วันหลังจากสิน้เดือนทุกเดือน 

  ๔.กรณีไม่ประสงค์จะด าเนินการซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ตามใบอนุญาตอีกต่อไป ให้น าใบอนุญาต

ส่งคืนต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อประทับตรายกเลิกใบอนุญาต 



             ๑๙ 

 

  ๕.ผู้รับอนุญาตต้องอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ 

ความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ 

๑. กรณีท่ีมีโทษในทางอาญา 

๑.๑ มีเลือ่ยโซย่นต์โดยไม่ได้รบัใบอนุญาตตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มีโทษตามมาตรา ๑๗ จ าคุกไม่

เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและริบเลื่อยโซ่ยนต์  

๑.๒ เปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึน้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔ 

วรรคสอง มีโทษตามมาตรา ๑๘ ปรับไม่เกินห้าพันบาทและต้องแก้ไขก าลังเครื่องจักรกลให้เหมือนเดิม ถ้าไม่

แก้ไข ริบเลื่อยโซ่ยนต์ 

๑.๓ ใช้เลื่อยโซ่ยนต์นอกพื้นที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อย 

โซ่ยนต์ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๘ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๑๙  จ าคุกไม่เกิน ๑ ป ีหรอืปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

หรอืทั้งจ าทั้งปรบั 

๑.๔ ไม่พกพาใบอนุญาตหรือส าเนาใบอนุญาต เม่ือน าเลื่อยโซ่ยนต์เคลื่อนที่หรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์         

ไว้แสดงกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗ ระวางโทษตามมาตรา ๒๐ ปรับไม่เกินสองพันบาท 

๑.๕ ทายาทผู้ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์/ผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ไม่แจ้งการตายและการ

ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์ของผู้ตาย ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ทราบการตายของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ 

วรรคหนึ่ง ระวางโทษตามาตรา ๒๒ ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

๑.๖ นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔ เลิกกัน ผู้ช าระบัญชีไม่น าส่งเลื่อยโซ่ยนต์แก่นาย

ทะเบียนเก็บรักษาระหว่างที่ท าการช าระบัญชีไม่แล้วเสร็จตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ระวางโทษตามาตรา ๒๒ 

ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

๑.๕ รับซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา๑๐ต้อง

ระวางโทษตามมาตรา ๒๑ ปรับไม่เกินห้าพันบาท 

  ๒.โทษทางปกครองหรือมาตราการบังคับทางปกครอง 

  ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ทุกกรณีที่มีการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข

ที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตส าหรับผู้รับใบอนุญาตให้มี และผลิต

เลื่อยโซ่ยนต์ นอกจากจะมีโทษทางอาญาและริบเลื่ อยโซ่ยนต์แล้ว นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ มีอ านาจใช้

มาตราการบังคับทางปกครองด้วยการเพกิถอนใบอนุญาต    ส่วนผู้รับใบอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และผู้รับ

ใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้างที่ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน



กฎกระทรวง หรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตมีโทษทางปกครอง ซึ่งนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

มีอ านาจใช้มาตราการบังคบทางปกครองด้วยการเพกิถอนใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาต 

๒๐ 

พระราชบัญญัต ิ

เลื่อยโซ่ยนต ์

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

                   

  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เป็นปีท่ี ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศวา่  

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายวา่ด้วยเลื่อยโซ่ยนต์  

พระราชบัญญัตินีม้บีทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 

ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึน้ไวโ้ดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า “พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี ้

“เลื่อยโซ่ยนต์” หมายความวา่ เครื่องมอืส าหรับใช้ตัดไมห้รือแปรรูปไมท่ี้มีฟันเลื่อยติดกับโซ่ซึ่งขับเคลื่อนด้วย

ก าลังเครื่องจักรกล และให้หมายความรวมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดท่ีเป็นส่วนประกอบของเครื่องมอืดังกลา่วด้วย ท้ังนี ้ตามท่ีรัฐมนตรี

ก าหนดในกฎกระทรวง 

“มี” หมายความวา่ มกีรรมสิทธ์ิหรือมไีวใ้นครอบครอง 

“ผลติ” หมายความวา่ ท าหรือประกอบเพื่อการจ าหนา่ย 

“น าเขา้” หมายความวา่ น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 

“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความวา่ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏบัิติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์” หมายความวา่ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายส าหรับกรุงเทพมหานครและผู้ว่า

ราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายส าหรับจังหวัดอ่ืน 

“อธิบดี” หมายความวา่ อธิบดีกรมป่าไม ้

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ห้ามมใิห้ผู้ใดม ีผลิต หรือน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ เวน้แต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ 

ห้ามมใิห้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซย่นตใ์ห้มีก าลงัเครื่องจกัรกลเพิ่มขึน้จากท่ีระบุไว้

ในใบอนุญาต เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ต้องจัดท าบัญชีและหมายเลขแสดงหน่วยการผลิตตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง 



๒๑ 

 
การออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ท าเครื่องหมายท่ีเลื่อยโซ่ยนต์ตามแบบท่ี

ก าหนดในกฎกระทรวง และระบุพืน้ท่ีท่ีอนุญาตให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ไว้ด้วย 

มาตรา ๕ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง 

ผู้ขอรับใบอนุญาตมเีลื่อยโซ่ยนต์ต้องประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการท่ีต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์และต้องไม่เคย

ต้องโทษส าหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้หรือตามกฎหมายวา่ด้วยป่าไม ้กฎหมายวา่ด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่า

ด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือกฎหมายวา่ด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตวป่์ามาก่อน 

ความในวรรคสองมใิห้น ามาใช้บังคับกับนิติบุคคลในทางศาสนา และกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วน

ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอ่ืนของรัฐ 

มาตรา ๖ ในกรณีท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงพืน้ท่ีให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจาก

ท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตตามมาตรา ๔ วรรคห้า ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) ส าหรับการเปลี่ยนแปลงพืน้ท่ีภายในจังหวัดเดียวกันกับท่ีได้รับใบอนุญาต ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอ

ต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้ออกใบอนุญาต 

(๒) ส าหรับการเปลี่ยนแปลงพืน้ท่ีไปยังจังหวัดอ่ืน ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้

มอี านาจในจังหวัดนั้น 

ท้ังนี ้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๗ ผู้ใดมเีลื่อยโซ่ยนต์ต้องมใีบอนุญาตหรือส าเนาภาพถ่ายใบอนุญาตส าหรับเลื่อยโซ่ยนต์เครื่องนั้น

เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ทันที 

มาตรา ๘ ในกรณีท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ประสงค์จะน าหรือให้ผู้อ่ืนน าเลื่อยโซ่ยนต์ของตน

ออกไปใช้นอกพืน้ท่ีท่ีได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔ วรรคห้า เป็นการชั่วคราว ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องขออนุญาตโดยระบุพื้นท่ี 

และระยะเวลาท่ีจะน าไปใช้ต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์และให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์อนุญาตหรือไมอ่นุญาตภายในสิบห้าวัน

ท าการนับแต่วันท่ีได้รับค าขอ และถ้านายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มิไดด้ าเนนิการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาค าขอให้ผู้ยื่นค า

ขออนุญาตทราบภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือวา่  นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีค าสั่งอนุญาตตามค าขอ และให้ถือวา่ใบรับค า

ขอเสมอืนหนึ่งเป็นหนังสืออนุญาต 

ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้อนุญาตแจ้งและส่งส าเนาหนังสอือนุญาตให้แก่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ในพืน้ท่ี

ท่ีระบุในหนังสืออนุญาต ท้ังนี ้ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์  ในพื้นท่ีท่ีระบุในหนังสืออนุญาตประกาศการอนุญาตหรือค าขอ

อนุญาตดังกล่าว ณ ท่ีท าการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของพืน้ท่ีนั้น 

ในกรณีมีเหตุอันควร ผู้ได้รับใบอนุญาตจะขออนุญาตต่อระยะเวลาท่ีให้น าเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพื้นท่ีอีก

ได้ แต่ต้องขออนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตไวเ้ดิม 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๙ ถ้ามกีารน าเลื่อยโซ่ยนต์ท่ีได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔ ไปใช้ในการกระท าผิดตามกฎหมายว่าด้วย

ป่าไม ้ให้สันนิษฐานไวก้่อนวา่ผู้ได้รับใบอนุญาตมสี่วนร่วมในการกระท าผิดนั้น 

มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก          

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ 

 



๒๒ 

 
คุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต การขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธีิการ 

และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้างจะกระท าการเช่นวา่นีไ้ด้แต่เฉพาะแก่เลื่อยโซ่

ยนต์ท่ีมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์และเมื่อเลื่อยโซ่ยนต์นั้นมเีครื่องหมายถูกต้องตามใบอนุญาตเท่านั้น  

มาตรา ๑๑ ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตาย ให้ทายาทผู้ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์นั้น หรือผู้จัดการ

มรดกของผู้ตายแจ้งการตายและการครอบครองต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ตามใบอนุญาตภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่วันท่ี

ทราบการตายของผู้ได้รับใบอนุญาต 

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีอ านาจสั่งให้ทายาทหรือผู้จดัการมรดกตามวรรคหนึ่งเก็บรักษาหรือใช้เลื่อยโซย่นต์

ของผู้ได้รับใบอนุญาตท่ีตายไวไ้ด้ และถ้ามขี้อโต้แย้งถึงสิทธิของทายาทก็ให้ผู้ท่ีได้รับค าสั่งจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าว

เก็บรักษาไวจ้นกวา่ข้อโต้แย้งนั้นถึงท่ีสุด 

ภายในก าหนดหกเดือนนับแต่วันท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตตาย หรือถ้ามขี้อโต้แย้งถึงเรื่องสิทธิของทายาทนับแต่วันท่ี

ข้อโต้แย้งนั้นถึงท่ีสุด ผู้จัดการมรดกหรือทายาทอาจขออนุญาตใหมไ่ด้ เมื่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ได้ออกใบอนุญาตให้แล้ว ให้

มอบเลื่อยโซ่ยนต์นั้นแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตใหม่ ถ้าไม่ออกใบอนุญาตให้ใหม่ ก็ให้แจ้งให้ผู้ขอทราบและสั่งให้จัดจ าหน่าย          

เลื่อยโซ่ยนต์นั้นภายในก าหนดหกเดือนนับแต่วันรับค าสั่ง มฉิะนั้นให้นายทะเบียนเลื่ อยโซ่ยนต์มีอ านาจจัดการขายทอดตลาด

เลื่อยโซ่ยนต์นั้น เงินสุทธิท่ีได้รับจากการขายทอดตลาดให้เปิดบัญชีเงินฝากไวใ้ห้แก่ผู้มีสิทธิท่ีมาขอรับต่อไป 

มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔ เป็นนิติบุคคล และนิติบุคคลนั้นเลิกกัน ให้ผู้ช าระบัญชี

น าส่งเลื่อยโซ่ยนต์แก่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อเก็บรักษาตลอดระยะเวลาท่ียังคงท าการช าระบัญชีนั้น 

ในการแบ่งคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นท่ีได้รับการ

แบ่งคืนเลื่อยโซ่ยนต์ แจ้งขอรับและขอใบอนุญาตมไีวซ้ึ่งเลื่อยโซ่ยนต์นั้นต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี

ได้รับแจ้งการแบ่งคืนเลื่อยโซ่ยนต์จากผู้ช าระบัญชี 

ในกรณีท่ีผู้ช าระบัญชีประสงค์จะขายเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อการช าระหนี้ของนิติบุคคลนั้น ให้ผู้ช าระบัญชีแจ้งต่อ

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อทราบ และไมว่า่ในกรณีใดจะขายให้แก่บุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินีไ้มไ่ด้ 

ให้ผู้ประสงค์จะซือ้เลื่อยโซ่ยนต์ตามความในวรรคสามมายื่นค าขอรับและขอมใีบอนุญาตมีไว้ซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์

นั้นต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ภายในห้าวันท าการนับแต่วันท่ีได้ตกลงซือ้ขายกัน 

มาตรา ๑๓ ในกรณีท่ีมีผู้น าจับผู้กระท าความผดิตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาล และ

ให้ศาลมอี านาจพิพากษาให้จ่ายเงินสินบนน าจับแก่ผู้น าจับเป็นจ านวนเงินไมเ่กินกึ่งหนึ่งของจ านวนเงินค่าปรับตามค าพิพากษา

โดยจ่ายจากเงนิค่าปรับท่ีช าระต่อศาล ถ้าผู้กระท าความผดิช าระเงนิค่าปรับไม่ถงึจ านวนท่ีต้องจา่ยค่าสินบนน าจบัได้ครบถ้วน ให้

จ่ายเงินสินบนน าจับเพียงเท่าท่ีผู้กระท าความผิดช าระ 

ในกรณีท่ีมีผู้น าจับหลายคน ให้แบ่งเงินสินบนน าจับให้คนละเท่าๆ กัน 

การจ่ายเงินสนิบนน าจับนั้น จะจ่ายได้เมื่อคดีถงึท่ีสุดแล้ว 

มาตรา ๑๔ ผู้ใดมเีลื่อยโซ่ยนต์อยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัตินีใ้ชบั้งคับ ถ้ามาขอรับใบอนุญาตภายในเก้าสบิวันนับ

แต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่มีความผิดตามมาตรา ๔ และให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ออกใบอนุญาตให้มี      

เลื่อยโซ่ยนต์แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น เวน้แต่จะขาดคุณสมบัติท่ีก าหนดไวต้ามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ซึ่งปฏบัิติตามวรรคหนึ่งไมต่้องรับโทษตามกฎหมายวา่ด้วยศุลกากร และกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไป

นอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 



๒๓ 

 
ความในวรรคสอง มใิห้ใช้บังคับแก่ผู้ท่ีถูกจับกุมและถูกด าเนินคดีก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและคดี

ยังไมถ่ึงท่ีสุด 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ไม่ออกใบอนุญาตให้ เมื่อผู้นั้นได้น าเลื่อยโซ่ยนต์มามอบแก่พนักงาน

เจ้าหน้าท่ี ให้ผู้นั้นมสีิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่งไมอ่นุญาต 

ในกรณีท่ีผู้ใดไมไ่ด้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ให้เลื่อยโซ่ยนต์ของผู้นั้นตกเป็นของแผ่นดินนับแต่วันท่ี

มคี าสั่งไมอ่นุญาตหรือนับแต่วันท่ีรัฐมนตรีมีค าวนิิจฉัย 

เลื่อยโซ่ยนต์ท่ีตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคห้า ให้น าไปใช้ประโยชน์ในราชการ หรือจ าหน่ายให้แก่ส่วนราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือท าลายตามระเบียบท่ีอธิบดีก าหนด 

มาตรา ๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ ในกรณีท่ีนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีค าสั่งไม่อนุญาตตามค าขอตาม

พระราชบัญญัตินี ้ผู้ยื่นค าขออนุญาตมสีิทธิอุทธรณ์ค าสั่งไมอ่นุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้มีค าสั่งไม่อนุญาตนั้นภายใน

สามสิบวันนับแต่วันท่ีมีค าสั่งไมอ่นุญาต 

ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่าเห็นด้วยกับค าอุทธรณ์

โดยการอนุญาตตามค าขอหรือยืนยันค าสั่งไมอ่นุญาตให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวัน 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ยืนยันค าสั่งไม่อนุญาต ผู้ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งยืนยันค าสั่งไม่

อนุญาตต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าสั่งยืนยันค าสั่งไมอ่นุญาต 

มาตรา ๑๖ การจับกุมปราบปรามผู้กระท าผิดตามพระราชบัญญัตินีใ้ห้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นพนักงานฝ่าย

ปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏบัิติตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 

หรือปรับไมเ่กินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้น 

เลื่อยโซ่ยนต์ท่ีศาลสั่งริบ ให้น าไปใช้ประโยชน์ในราชการ หรือจ าหน่ายให้แก่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 

หรือท าลายตามระเบียบท่ีอธิบดีก าหนด 

มาตรา ๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏบัิติตามมาตรา ๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้าพันบาท และต้อง

แก้ไขให้เลื่อยโซ่ยนต์นั้นมกี าลังเครื่องจักรกลเท่าท่ีขออนุญาตไวเ้ดิมภายในเวลาท่ีศาลก าหนด หากไม่ปฏิบัติตามให้ศาลสั่งริบ

เลื่อยโซ่ยนต์นั้น 

มาตรา ๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏบัิติตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินหนึ่งปี หรือปรับ

ไมเ่กินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๒๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏบัิติตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินสองพันบาท 

มาตรา ๒๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏบัิติตามมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้าพันบาท 

มาตรา ๒๒ ผู้ใดฝ่าฝนืหรือไมป่ฏบัิติตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๒๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* รักษาการตามพระราชบัญญัติ

นีแ้ละให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ี ออกกฎกระทรวง และก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏบัิติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี



๒๔ 
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กฎกระทรวง 

ก าหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

อาศัยอ านาจตามความในบทนิยามค าวา่ “เลื่อยโซ่ยนต์”ในมาตรา ๓ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ เลื่อย

โซ่ยนต์พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 

ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติ แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไวด้ังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. ๒๕๕๑  

ข้อ ๒ “เลื่อยโซ่ยนต์” หมายความวา่ 

(๑) เครื่องมอืส าหรับใช้ตัดไมห้รือแปรรูปไมท่ี้มีฟันเลื่อยติดกับโซ่ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยก าลัง เครื่องจักรกลท่ีผลิตและ

ประกอบส าเร็จรูปเพื่อการใช้งานท่ีมีต้นก าลังตั้งแต่หนึ่งแรงม้า โดยมแีผ่นบังคับโซ่ท่ีมีขนาดความยาวตั้งแต่สิบสองนิว้ 

(๒) ส่วนหนึ่งส่วนใดท่ีเป็นส่วนประกอบของเครื่องมอืตาม (๑) ดังต่อไปนี้ 

     (ก) เครื่องจักรกลต้นก าลังท่ีมีการออกแบบตัวเคร่องและอ  ื  ุปกรณ์ประกอบตัวเครื่องให้มีลักษณะหรือสภาพ

เพื่อน ามาประกอบเป็นเครื่องมอืตาม (๑) โดยเฉพาะ ท่ีมีต้นก าลังตั้งแต่หนึ่งแรงมา้ 

      (ข) แผ่นบังคับโซ่ท่ีมีขนาดความยาวตั้งแต่สิบสองนิว้ 

ข้อ ๓ ผู้ใดมีผลิต หรือน าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ตามข้อ ๒ อยู่แล้วในวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มีผลิต หรือน าเข้า

เลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมท้ังคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้

ขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๑ และ    ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนีใ้ช้บังคับ 

 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนีค้ือ โดยท่ีเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ท่ีมีเครื่องต้น

ก าลังตั้งแต่หนึ่งแรงมา้และมแีผ่นบังคับโซ่ขนาดความยาวตั้งแต่สิบสองนิว้   เป็นเครื่องมอืท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ในการ

ตัดไมท้ าลายป่าได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงสมควรก าหนดให้เลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าวอยู่ภายใต้

บังคับของกฎหมายวา่ด้วยเลื่อยโซ่ยนต์และโดยท่ีการก าหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และสวนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ต้องเป็นไป

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวง 

 


