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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือนําเข้า

เล่ือยโซ่ยนต์  และการเปล่ียนแปลงเล่ือยโซ่ยนต์ให้มีกําลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น  รวมทั้งคุณสมบัติ 
และลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๒๓  แห่งพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือนําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์  และการเปล่ียนแปลงเล่ือยโซ่ยนต์
ให้มีกําลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น  รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๔  ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามข้อ  ๒  ให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ดําเนินการออกใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 

การขอรับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์  ดังต่อไปนี้  ไม่ต้องออกใบรับรองตามวรรคหนึ่ง   
(๑) การขอรับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์  สําหรับเล่ือยโซ่ยนต์ที่มีอยู่แล้วก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
(๒) การได้เล่ือยโซ่ยนต์มาจากการขายทอดตลาด  หรือจากศาลส่ังริบ  หรือที่ตกเป็นของแผ่นดิน 
(๓) การรับโอนมรดกซ่ึงเล่ือยโซ่ยนต์ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ต้องมารับใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์  ภายในหกสิบวัน 

นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์  หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่ า 
คําขอรับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ส้ินผล 
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ผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ต้องดําเนินการเพื่อให้ได้มาซ่ึงเล่ือยโซ่ยนต์ตามใบรับรอง 
ให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ภายในกําหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ออกใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์   
หากไม่ดําเนินการตามระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์นั้นส้ินผล 

ใบรบัรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อ  ๖  แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขออนุญาต

และการออกใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือนําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์  และการเปล่ียนแปลงเล่ือยโซ่ยนต์ให้มีกําลัง
เครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น  รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๕  แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือนําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์  และการเปล่ียนแปลงเล่ือยโซ่ยนต์
ให้มีกําลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น  รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๑๕  ในการขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาต
พร้อมเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งโรงงานและสถานที่เก็บรักษาเล่ือยโซ่ยนต์หรือส่วนประกอบของ
เล่ือยโซ่ยนต์ 

(๒) หลักฐานการมีสิทธิในสถานที่ที่ใช้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์ 
(๓) สําเนาทะเบียนพาณิชย์ 
(๔) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๕) กระบวนการผลิตเล่ือยโซ่ยนต์และคุณลักษณะของเล่ือยโซ่ยนต์” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๖  แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือนําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์  และการเปล่ียนแปลงเล่ือยโซ่ยนต์
ให้มีกําลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น  รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๑๖  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์แล้ว  ให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์
ตรวจสอบเอกสาร  หลักฐาน  และรายละเอียดในคําขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาตไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้นายทะเบียน
เล่ือยโซ่ยนต์แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

ในกรณีที่เอกสารและหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้นายทะเบียน
เล่ือยโซ่ยนต์พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์ตามข้อ  ๑๔  
และดําเนินการตรวจสอบโรงงานตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกําหนด  และแจ้งผลการพิจารณาคําขอรับ
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ใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอรับใบอนุญาต
หรือวันที่ได้รับเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  แล้วแต่กรณี   

ให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์รายงานการออกใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์  ให้กรมป่าไม้ทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบอนุญาต” 

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๘/๑  แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือนําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์  และการเปล่ียนแปลง
เล่ือยโซ่ยนต์ให้มีกําลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น  รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต  
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“ข้อ  ๑๘/๑  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์ต้องดําเนินการผลิตเล่ือยโซ่ยนต์ตาม
กระบวนการผลิตและคุณลักษณะที่ได้แจ้งไว้ตามข้อ  ๑๕  (๕)  และหากประสงค์จะเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต
และคุณลักษณะของเล่ือยโซ่ยนต์ที่จะผลิตจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ทราบ” 

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสาม  ของข้อ  ๒๐  แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือนําเข้าเล่ือยโซ่ยนต ์  
และการเปล่ียนแปลงเล่ือยโซ่ยนต์ให้มีกําลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น  รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้ขอรับใบอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์จัดส่งบัญชีและหมายเลขแสดงหน่วยการผลิตและ 
การจําหน่ายต่อนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ทุกเดือน  และให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์รวบรวมรายงานที่ได้รับ
ส่งให้กรมป่าไม้ทราบทุกสามเดือน  ทั้งนี้  ตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคส่ี  ของข้อ  ๒๖  แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือนําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์  และ 
การเปล่ียนแปลงเล่ือยโซ่ยนต์ให้มีกําลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น  รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของผู้ขอรับใบอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“ให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์รายงานการออกใบอนุญาตให้นําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ให้กรมป่าไม้ทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบอนุญาต” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๘  แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือนําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์  และการเปล่ียนแปลงเล่ือยโซ่ยนต์
ให้มีกําลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น  รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๒๘  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ต้องดําเนินการนําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต  ซ่ึงกําหนดเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินหนึ่งปี 

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งหมายเลขแสดงหน่วยการนําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ต่อนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์  
รวมทั้งทําให้ปรากฏซ่ึงหมายเลขบนเล่ือยโซ่ยนต์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศุลกากรได้ตรวจมอบไปถูกต้องแล้ว   
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การจัดทําให้ปรากฏซ่ึงหมายเลขบนเล่ือยโซ่ยนต์ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์รายงานรายละเอียดการนําเข้าและหมายเลขบนเล่ือยโซ่ยนต์ 
ให้กรมป่าไม้ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้นําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๐  แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
การขออนญุาตและการออกใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือนําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์  และการเปล่ียนแปลงเล่ือยโซ่ยนต์
ให้มีกําลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น  รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๓๐  ในกรณีที่เป็นการนําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจําหน่าย  เม่ือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้นําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ได้นําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ตามที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
นําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์จัดทําบัญชีรับและจําหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์  และรายงานการจําหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์ 
ให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ทราบตามระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด  รวมทั้งต้องรับผิดชอบรักษาเล่ือยโซ่ยนต์ 
ที่มีอยู่ให้ตรงตามบัญชีเช่นว่านั้น 

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์มิได้จัดจําหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์ด้วยตนเอง  ให้แจ้ง
รายชื่อผู้แทนจัดจําหน่ายให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ทราบตามระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด   

บัญชีรับและจําหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์  และการแต่งตั้งผู้แทนจัดจําหน่าย  ให้มีรายละเอียดและแบบ
ตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์จะทําการจําหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์ให้แก่เฉพาะผู้ที่มีใบรับรอง 
ให้มีเล่ือยโซ่ยนต์  หรือผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์เท่านั้น”   

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกแบบเครื่องหมายเล่ือยโซ่ยนต์ท้ายกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือนําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์  และการเปล่ียนแปลง
เล่ือยโซ่ยนต์ให้มีกําลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น  รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้แบบเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน 

ข้อ ๑๑ ใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือนําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์  และเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้ออกให้
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้ต่อไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต   

ข้อ ๑๒ บรรดาคําขอรับใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือนําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์  ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  ให้ถือวา่เป็นคําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้  
ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาตดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากคําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้   
ให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์มีอํานาจส่ังให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น  เพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้   
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ข้อ ๑๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์หรือใบอนุญาตให้นําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  นําเล่ือยโซ่ยนต์ที่มีอยู่ในความครอบครองของตนมาแจ้งต่อนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์
เพื่อทําให้ปรากฏซ่ึงหมายเลขบนเล่ือยโซ่ยนต์ตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ 
ท้ายกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ม ี
ผลิต หรือนําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์และการเปลี่ยนแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ให้มีกําลังเครื่องจักรกลเพิม่ข้ึน  

รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 

 

 

 

 

   
 

 

๒.๕ ซม. 

๖.๐ ซม. 

ตราประจํากรมป่าไม ้

๖.๐ ซม. 

ตราประจํากรมป่าไม ้ อักษรย่อของจังหวัดที่อนุญาต 

หมายเลขทะเบียน 

อักษรย่อของจังหวัดที่อนุญาต 

หมายเลขทะเบียน 
๒.๕ ซม. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและ 
การออกใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือนําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือนําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์  และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ 
ให้มีกําลังเครื่องจักรกลเพ่ิมข้ึน  รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
ยังขาดมาตรการในการควบคุมและการตรวจสอบเลื่อยโซ่ยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือนําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อกําหนดกลไกในการควบคุม
และตรวจสอบการมี  ผลิต  หรือนําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


