


ค�ำน�ำ

 ในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า “เลื่อยโซ่ยนต์” เป็นครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ     

ตัดไม้และแปรรูปไม้ที่มีประสิทธิภาพสูง อันส่งผลกระทบต่อปัญหาการบุกรุกตัดไม้ท�าลายป่าและ             

การป้องกนัรกัษาป่าของประเทศ รฐับาลจงึได้ตราพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ออกมาบงัคบัใช้

เพื่อเป็นกรอบแนวทางหรือมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการมี การใช้เลื่อยโซ่ยนต์ของประชาชน

และผู้ประกอบกิจการมิให้มีผลกระทบต่อสภาพปัญหาดังกล่าว แม้จะมีบทบัญญัติบางประการจ�ากัดสิทธิ

เสรีภาพในการใช้สอยทรัพย์สินของบุคคล แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 29 ประกอบ

มาตรา 41 และมาตรา 43 บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมแนวทาง

การปฏิบัติงานด้านการอนุญาต การควบคุมการอนุญาต และการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ของผู้ที่ได้รับใบอนุญาต

เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้

ผู้รับอนุญาต รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุญาตได้มีความรู้  ความเข้าใจและน�าไปประยุกต์ใช้

ปฏิบตัิงานได้อย่างถกูต้อง เนื่องจากพระราชบัญญตัิเลื่อยโซ่ยนต์ฯ เป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่งจะมีผลบังคับใช้

อย่างเป็นรูปธรรม    เมื่อได้ประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯดังกล่าวใน

ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา และภายหลงัการบงัคบัใช้มาระยะหนึง่ กพ็บว่ามปีระเดน็ปัญหาข้อกฎหมายหลาย

ประการที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  กรมป่าไม้จึงได้เสนอแก้ไข ปรับปรุง 

กฎกระทรวงดังกล่าว ให้มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรค

ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งได้รวบรวมปัญหาข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริง และระเบียบ กฎหมาย 

ขั้นตอน วิธีการในการขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯ ไว้ในคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้     

เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นและมีความส�าคัญต่อเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานและประชาชนที่จ�าเป็นต้องมี         

ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ประกอบอาชีพ หรือประกอบกิจการ

 กรมป่าไม้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นกุญแจส�าคัญให้แก่     

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ได้เรียนรู้ 

และท�าความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนด เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายอย่างแท้จริง

                                       กรมป่าไม้

                                       2555 

ก



สำรบัญ
     หน้า

พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ๓

 กฎกระทรวงก�าหนดเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ๑๓

 ให้มี ผลิต หรือน�าเข้า เลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มี

 ก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น  รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับ

 ใบอนุญาต พ.ศ.2551

 กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 2๔             

 ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์และการขออนุญาตและการอนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้

 นอกพื้นที่ พ.ศ.2551

 กฎกระทรวงก�าหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตและหลักเกณฑ์  วิธีการ 2๘

 และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจ

 เพื่อสินจ้าง พ.ศ.2551

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ๓๓

 ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

 ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต ๔๗

 แบบหนังสืออนุญาต และแบบบัญชีต่างๆตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตาม

 พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ.2545

 ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ให้มีหรือใช้ 1๒3

 เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือ 1๒๗

 ที่ศาลสั่งริบ ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 พ.ศ.2551

 ความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 1๓๙

ข



ภาคผนวก ก.

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์                                           ๑๔๕

    ประวัติความเป็นมาของเลื่อยโซ่ยนต์ ๑๔๕

   ประเภทและลักษณะของเลื่อยโซ่ยนต์ 1๔๖

   ส่วนประกอบส�าคัญของเลื่อยโซ่ยนต์ 1๔๘

   หลักการใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์เบื้องต้น 1๕๑

 ความหมายเลื่อยโซ่ยนต์ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 และกฎกระทรวง 1๕๘

 ที่เกี่ยวข้อง  

ภาคผนวก ข.

 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545 1๖๕

   เรื่องเสร็จที่ 156/2549  1๖๕

   เรื่องเสร็จที่ 699/2552  1๖๘

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับอนุญาตตามกฎกระทรวงที่ออกความใน ๑๗๓

 พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545

   การขออนุญาตมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์ ๑๗๕

   - การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต

   - การพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์

   การรับโอนมรดกเลื่อยโซ่ยนต์  ๒๖๙

   - แนวทางการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ใหม่แก่ผู้รับโอนมรดก ๒๗๒

    เลื่อยโซ่ยนต์

   การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น ๒๘๓

   - การตรวจสอบก�าลังเครื่องจักรกลต้นก�าลังและ วิธีการตรวจวัดความยาว

    แผ่นบังคับโซ่

   การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ ๒๘๗

   ระบุไว้ในใบอนุญาต

   การขออนุญาตน�าหรือให้ผู้อื่นน�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ๒๙๑

   เป็นการชั่วคราว

   - การพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้น�าหรือ ให้ผู้อื่นน�าเลื่อยโซ่ยนต์ออก

    ไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต เป็นการชั่วคราว

   การขออนุญาตผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ ๓๐๑

ค



   การขออนุญาตน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ ๓๐๕

   - ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

   การขออนุญาตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง ๓๑๑

   

ภาคผนวก ค.

 กฎกระทรวงก�าหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2555 ๓๑๙ 

    ที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จเรื่องเสร็จที่ 561/2555

 กฎกระทรวงก�าหนดเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาต ๓๒๑

 ให้มี ผลิตหรือ น�าเข้า เลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลัง

 เครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต

 (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2555 ที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ

 เรื่องเสร็จที่ 855/2555
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พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์    

พ.ศ.๒๕๔๕





เล่ม 119 ตอนที่ 95 ก ราชกิจจานุเบกษา 27 กนัยายน 2545 

พะราชบัญญัติ
เลื่อยโซ่ยนต์

พ.ศ. 2545

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2545

เป็นปีที่ 57 ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์

 พระราชบญัญตันิีม้บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล ซึง่มาตรา 29  

ประกอบกับมาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัย

อ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต่อไปนี้

 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545”

 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้

 “เลือ่ยโซ่ยนต์” หมายความว่า เครือ่งมอืส�าหรบัใช้ตดัไม้หรอืแปรรปูไม้ทีม่ฟัีนเลือ่ยตดิกบัโซ่  ซึง่ขบัเคลือ่น

ด้วยก�าลงัเครือ่งจกัรกล และให้หมายความรวมถงึส่วนหนึง่ส่วนใดทีเ่ป็นส่วนประกอบของเครือ่งมอืดงักล่าวด้วย 

ทั้งนี้  ตามที่รัฐมนตรีก�าหนดในกฎกระทรวง(1)

(1) 
กฎกระทรวงก�าหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2555
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เล่ม 119 ตอนที่ 95 ก ราชกิจจานุเบกษา 27 กนัยายน 2545

 “มี” หมายความว่า มีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครอง

 “ผลิต” หมายความว่า ท�าหรือประกอบเพื่อการจ�าหน่าย

 “น�าเข้า” หมายความว่า น�าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 “นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์” หมายความว่า อธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมายส�าหรบักรงุเทพมหานคร 

และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายส�าหรับจังหวัดอื่น

 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา 4 ห้ามมิให้ผู้ใดมี ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

เลื่อยโซ่ยนต์

 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น

จากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดใน 

กฎกระทรวง(2)

 ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้ผลติเลือ่ยโซ่ยนต์ต้องจดัท�าบญัชแีละหมายเลขแสดงหน่วยการผลติตามทีก่�าหนด

ในกฎกระทรวง

 การออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์  ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ท�าเครื่องหมายที่เลื่อยโซ่ยนต์   

ตามแบบที่ก�าหนดในกฎกระทรวง  และระบุพื้นที่ที่อนุญาตให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ไว้ด้วย

 มาตรา 5 คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูข้อรบัใบอนญุาตตามมาตรา 4 ให้เป็นไปตามทีก่�าหนด

ในกฎกระทรวง(2)

 ผู้ขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ต้องประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์และ

ต้องไม่เคยต้องโทษส�าหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วย

ป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

มาก่อน

 ความในวรรคสองมิให้น�ามาใช้บังคับกับนิติบุคคลในทางศาสนา และกระทรวง ทบวง กรม ราชการ

ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอื่นของรัฐ

(2) 
กฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์  วธิกีาร และเงือ่นไขการขออนญุาตและการออกใบอนญุาตให้ม ีผลติ หรอืน�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ และ

การเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ให้มกี�าลงัเครือ่งจกัรกลเพิม่ขึน้ รวมทัง้คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูข้อรบัใบอนญุาต พ.ศ.2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 มาตรา  6  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้ 

แตกต่างไปจากทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาตตามมาตรา 4 วรรคห้า ให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์

ดังนี้

 (1)  ส�าหรบัการเปลีย่นแปลงพืน้ทีภ่ายในจงัหวดัเดยีวกนักบัทีไ่ด้รบัใบอนญุาต ให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาต

ยื่นค�าขอต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้ออกใบอนุญาต

 (2)  ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปยังจังหวัดอื่น ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค�าขอต่อนายทะเบียน 

เลื่อยโซ่ยนต์ผู้มีอ�านาจในจังหวัดนั้น

 ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง(3)

 มาตรา 7 ผู้ใดมีเลื่อยโซ่ยนต์ต้องมีใบอนุญาตหรือส�าเนาภาพถ่ายใบอนุญาตส�าหรับเลื่อยโซ่ยนต์ 

เครื่องนั้นเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทันที

 มาตรา 8 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ประสงค์จะน�า หรือให้ผู้อื่นน�าเลื่อยโซ่ยนต์ 

ของตนออกไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 4 วรรคห้า เป็นการชั่วคราว ผู้ได้รับใบอนุญาตจะ

ต้องขออนญุาตโดยระบพุืน้ที ่ และระยะเวลาทีจ่ะน�าไปใช้ต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ และให้นายทะเบยีน

เลื่อยโซ่ยนต์อนุญาตหรือไม่อนุญาตภายในสิบห้าวันท�าการนับแต่วันที่ได้รับค�าขอ และถ้านายทะเบียน 

เลื่อยโซ่ยนต์มิได้ด�าเนินการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาค�าขอให้ผู้ยื่นค�าขออนุญาตทราบภายใน

ก�าหนดเวลาดงักล่าว ให้ถอืว่านายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์มคี�าสัง่อนญุาตตามค�าขอ  และให้ถอืว่าใบรบัค�าขอ 

เสมือนหนึ่งเป็นหนังสืออนุญาต

 ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู ้อนุญาตแจ้งและส่งส�าเนาหนังสืออนุญาตให้แก่นายทะเบียน 

เลื่อยโซ่ยนต์ในพื้นที่ที่ระบุในหนังสืออนุญาต  ทั้งนี้  ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ในพื้นที่ที่ระบุในหนังสือ

อนุญาตประกาศการอนุญาตหรือค�าขออนุญาตดังกล่าว ณ ที่ท�าการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของ

พื้นที่นั้น

 ในกรณีมีเหตุอันควร ผู้ได้รับใบอนุญาตจะขออนุญาตต่อระยะเวลาที่ให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้ 

นอกพื้นที่อีกได้ แต่ต้องขออนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ก่อนวันครบก�าหนดระยะเวลาที่ได้รับ

อนุญาตไว้เดิม

 การขออนญุาตและการอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่�าหนดในกฎกระทรวง (3)

(3)
 กฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์  วธิกีาร และเงือ่นไขการขออนญุาตเปลีย่นแปลงพืน้ทีใ่ห้มหีรอืใช่เลือ่ยโซ่ยนต์ และการขออนญุาต 

และการอนุญาต ให้น�าเลื่อโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพื้นที่ พ.ศ.2551 

5



เล่ม 119 ตอนที่ 95 ก ราชกิจจานุเบกษา 27 กนัยายน 2545

 มาตรา 9 ถ้ามีการน�าเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 4 ไปใช้ในการกระท�าผิดตามกฎหมาย 

ว่าด้วยป่าไม้  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ได้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมในการกระท�าผิดนั้น

 มาตรา 10 ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

 คณุสมบตัขิองผูไ้ด้รบัใบอนญุาต การขอใบอนญุาต และการออกใบอนญุาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง(4)

 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้างจะกระท�าการเช่นว่านี้ได้แต่เฉพาะ

แก่เลื่อยโซ่ยนต์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์และเมื่อเลื่อยโซ่ยนต์นั้นมีเครื่องหมายถูกต้อง

ตามใบอนุญาตเท่านั้น

 มาตรา  11  ถ้าผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ตาย ให้ทายาทผูค้รอบครองเลือ่ยโซ่ยนต์นัน้ หรอื

ผูจ้ดัการมรดกของผูต้ายแจ้งการตายและการครอบครองต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ตามใบอนญุาต ภายใน

ก�าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ทราบการตายของผู้ได้รับใบอนุญาต

 นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีอ�านาจสั่งให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกตามวรรคหนึ่งเก็บรักษา หรือใช้ 

เลื่อยโซ่ยนต์ของผู้ได้รับใบอนุญาตที่ตายไว้ได้ และถ้ามีข้อโต้แย้งถึงสิทธิของทายาทก็ให้ผู้ที่ได้รับค�าสั่ง 

จากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าวเก็บรักษาไว้จนกว่าข้อโต้แย้งนั้นถึงที่สุด

 ภายในก�าหนดหกเดอืนนบัแต่วนัทีผู่ไ้ด้รบัใบอนญุาตตาย หรอืถ้ามข้ีอโต้แย้งถงึเรือ่งสทิธขิอง ทายาท

นับแต่วันที่ข้อโต้แย้งนั้นถึงที่สุด  ผู้จัดการมรดกหรือทายาทอาจขออนุญาตใหม่ได้  เมื่อนายทะเบียน     

เลือ่ยโซ่ยนต์ได้ออกใบอนญุาตให้แล้ว  ให้มอบเลือ่ยโซ่ยนต์นัน้แก่ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตใหม่ ถ้าไม่ออกใบอนญุาต

ให้ใหม่ ก็ให้แจ้งให้ผู้ขอทราบและสั่งให้จัดจ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์นั้นภายในก�าหนดหกเดือนนับแต่วันรับ    

ค�าสั่ง  มิฉะนั้นให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีอ�านาจจัดการขายทอดตลาดเลื่อยโซ่ยนต์นั้น เงินสุทธิที่ได้รับ

จากการขายทอดตลาดให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้ให้แก่ผู้มีสิทธิที่มาขอรับต่อไป

 มาตรา 12 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 4 เป็นนิติบุคคล และนิติบุคคลนั้นเลิกกัน             

ให้ผูช้�าระบญัชนี�าส่งเลือ่ยโซ่ยนต์แก่นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์เพือ่เกบ็รกัษาตลอดระยะเวลาทีย่งัคงท�าการ

ช�าระบัญชีนั้น

 ในการแบ่งคนืทรพัย์สนิให้แก่ผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ของนติบิคุคล ให้ผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรอื ผูถ้อืหุน้

ที่ได้รับการแบ่งคืนเลื่อยโซ่ยนต์  แจ้งขอรับและขอใบอนุญาตมีไว้ซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์นั้นต่อนายทะเบียน       

เลื่อยโซ่ยนต์ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการแบ่งคืนเลื่อยโซ่ยนต์จากผู้ช�าระบัญชี

(4) 
กฎกระทรวงก�าหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับอนุญาต และหลักเกณ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้

ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง พ.ศ.2551
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 ในกรณทีีผู่ช้�าระบญัชปีระสงค์จะขายเลือ่ยโซ่ยนต์เพือ่การช�าระหนีข้องนติบิคุคลนัน้ ให้ผูช้�าระบญัชี

แจ้งต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อทราบ และไม่ว่าในกรณีใดจะขายให้แก่บุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม 

ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้

 ให้ผู ้ประสงค์จะซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ตามความในวรรคสามมายื่นค�าขอรับและขอมีใบอนุญาตมีไว้ 

ซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์นั้นต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ภายในห้าวันท�าการนับแต่วันที่ได้ตกลงซื้อขายกัน

 มาตรา  13  ในกรณีที่มีผู้น�าจับผู้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานอัยการร้องขอ

ต่อศาล  และให้ศาลมีอ�านาจพิพากษาให้จ่ายเงินสินบนน�าจับแก่ผู้น�าจับเป็นจ�านวนเงินไม่เกินกึ่งหนึ่งของ

จ�านวนเงินค่าปรับตามค�าพิพากษา  โดยจ่ายจากเงินค่าปรับที่ช�าระต่อศาล  ถ้าผู้กระท�าความผิดช�าระเงิน

ค่าปรบัไม่ถงึจ�านวนทีต้่องจ่ายค่าสนิบนน�าจบัได้ครบถ้วน  ให้จ่ายเงนิสนิบนน�าจบัเพยีงเท่าทีผู่ก้ระท�าความ

ผิดช�าระ

 ในกรณีที่มีผู้น�าจับหลายคน ให้แบ่งเงินสินบนน�าจับให้คนละเท่าๆ กัน

 การจ่ายเงินสินบนน�าจับนั้น จะจ่ายได้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว

 มาตรา 14 ผู้ใดมีเลื่อยโซ่ยนต์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้ามาขอรับใบอนุญาต ภายใน

เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่มีความผิดตามมาตรา 4 และให้นายทะเบียน 

เลือ่ยโซ่ยนต์ออกใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์แก่ผูข้อรบัใบอนญุาตนัน้  เว้นแต่จะขาดคณุสมบตัทิีก่�าหนดไว้

ตามพระราชบัญญัตินี้

 ให้ผู้ซึ่งปฏิบัติตามวรรคหนึ่งไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  และกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า

 ความในวรรคสอง  มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ที่ถูกจับกุมและถูกด�าเนินคดีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับและคดียังไม่ถึงที่สุด

 ในกรณีที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ไม่ออกใบอนุญาตให้ เมื่อผู้นั้นได้น�าเลื่อยโซ่ยนต์มามอบแก่

พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค�าสั่งไม่อนุญาต

 ในกรณทีีผู่ใ้ดไม่ได้รบัอนญุาตตามวรรคหนึง่และวรรคสี ่ให้เลือ่ยโซ่ยนต์ของผูน้ัน้ตกเป็นของแผ่นดนิ

นับแต่วันที่มีค�าสั่งไม่อนุญาตหรือนับแต่วันที่รัฐมนตรีมีค�าวินิจฉัย

 เลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคห้า ให้น�าไปใช้ประโยชน์ในราชการ หรือจ�าหน่ายให้แก่

ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  หรือท�าลายตามระเบียบที่อธิบดีก�าหนด(5)

 มาตรา 15 ภายใต้บงัคบัมาตรา 14 ในกรณทีีน่ายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์มคี�าสัง่ไม่อนญุาตตามค�าขอ

ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ยื่นค�าขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งไม่อนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้มี 

ค�าสั่งไม่อนุญาตนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีค�าสั่งไม่อนุญาต

(5) 
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของผ่นดินหรือศาสลสั่งริบตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์    

พ.ศ.2545 พ.ศ. 2551
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เล่ม 119 ตอนที่ 95 ก ราชกิจจานุเบกษา 27 กนัยายน 2545

 ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พิจารณาค�าอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่าเห็นด้วยกับ 

ค�าอุทธรณ์โดยการอนุญาตตามค�าขอหรือยืนยันค�าสั่งไม่อนุญาตให้ผู้อุทธรณ์ทรายภายในสามสิบวัน

 ในกรณีที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ยืนยันค�าสั่งไม่อนุญาต  ผู้ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งยืนยัน

ค�าสั่งไม่อนุญาตต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่งยืนยันค�าสั่งไม่อนุญาต

 มาตรา 16 การจับกุมปราบปรามผู้กระท�าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น

พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 มาตรา 17 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา 4 วรรคหนึง่และวรรคสี ่ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ

ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้น

 เลื่อยโซ่ยนต์ที่ศาลสั่งริบ ให้น�าไปใช้ประโยชน์ในราชการ หรือจ�าหน่ายให้แก่ส่วนราชการ หรือ

รัฐวิสาหกิจ  หรือท�าลายตามระเบียบที่อธิบดีก�าหนด

 มาตรา  18  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา 4 วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิห้าพนับาท  

และต้องแก้ไขให้เลื่อยโซ่ยนต์นั้นมีก�าลังเครื่องจักรกลเท่าที่ขออนุญาตไว้เดิมภายในเวลาที่ศาลก�าหนด    

หากไม่ปฏิบัติตามให้ศาลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้น

 มาตรา 19 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 หรือมาตรา 8 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี 

หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา 20 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

 มาตรา 21 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 10 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

 มาตรา 22 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 12 ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินหนึ่งพันบาท

 มาตรา 23  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ 

ให้มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวง และก�าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม 

พระราชบัญญัตินี้

 กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันต�ารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี
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เล่ม 119 ตอนที่ 95 ก ราชกิจจานุเบกษา 27 กันยายน 

2545

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ป่าไม้โดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่าไม่อาจประสบผลส�าเร็จได้ตาม 

เป้าหมาย สาเหตุหนึ่งเนื่องจากมีการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการตัดไม้และแปรรูปไม้ที่มี

ประสิทธิภาพสูงกันอย่างแพร่หลาย แม้ว่าจะได้มีมาตรการควบคุมการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร 

โดยกฎหมายอื่นอยู่แล้วก็ตาม แต่ยังมีการลักลอบน�าเลื่อยโซ่ยนต์เข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อใช้ในการ 

ตัดไม้ท�าลายป่าจ�านวนมาก จึงสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อควบคุมการมีไว้ในครอบครอง  

และการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร  ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุก

ตัดไม้ท�าลายป่าตามนโยบายของรัฐบาลและ ในขณะเดียวกันไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพที่ต้อง

ใช้เลื่อยโซ่ยนต์โดยสุจริต  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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กฎกระทรวง                      

ออกตามความในพระราชบัญญัติ

เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕





เล่ม 125 ตอนที่ 82 ก ราชกิจจานุเบกษา 23 มิถุนายน 

2551

กฎกระทรวง
ก�าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี

ผลิต หรือ น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์  และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น

รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้รับใบอนุญาต พ.ศ.๒๕๕๑

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ 

พ.ศ.2545  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้

หมวด  ๑

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

 ข้อ  1  ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์  ให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ต่อ 

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์  พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค�าขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

 ค�าขอรบัใบอนญุาตต้องระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัอาชพี หรอืกจิการทีต้่องใช้เลือ่ยโซ่ยนต์ โดยให้ระบุ

พื้นที่ที่จะขออนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ด้วย

 แบบค�าขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ ่ยนต์ให ้เป ็นไปตามที่อธิบดีก�าหนดโดยประกาศใน 

ราชกจิจานเุบกษา(1)

 ข้อ  2  ผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์  นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545  แล้ว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้ด้วย

 (1)  ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา

  (ก)  มีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

  (ข)  มีสัญชาติไทย

  (ค)  มีภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  (ง)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

  (จ)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  (ฉ)  ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราช

บญัญตันิี ้เว้นแต่การถกูเพกิใบอนญุาตดงักล่าวจะผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนบัแต่วนัทีถ่กูเพกิถอนใบอนญุาต

(1)
 แบบ ลซ.1 ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และแบบบัญชี

ต่างๆ ตามกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้องทีอ่อกตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2551 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ
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 (2)  ในกรณทีีเ่ป็นนติบิคุคล ผูม้อี�านาจลงนามผกูพนันติบิคุคลต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้าม

ตาม (1) ด้วย

 ข้อ 3  เมือ่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์แล้ว ให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ ตรวจสอบเอกสาร  

หลักฐาน  และรายละเอียดในค�าขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน

 ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานประกอบค�าขอรับใบอนุญาตไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้นายทะเบียน 

เลือ่ยโซ่ยนต์แจ้งให้ผูข้อรบัใบอนญุาตยืน่เอกสารหรอืหลกัฐานเพิม่เตมิให้ถกูต้องครบถ้วนภายในเจด็วนั นบัแต่

วันที่ได้รับค�าขอ

 เมือ่เอกสารและหลกัฐานประกอบค�าขอรบัใบอนญุาตถกูต้องครบถ้วนแล้วให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์

พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตามข้อ 2 และแจ้งผลการ

พิจารณาค�าขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับ 

ค�าขอรับใบอนุญาตหรือนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  แล้วแต่กรณี

 ข้อ 4* ในกรณีที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เห็นสมควรอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ให้นายทะเบียน 

เลื่อยโซ่ยนต์ด�าเนินการออกใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต

 ผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ต้องด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์ตามใบรับรอง ให้มี 

เลื่อยโซ่ยนต์ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในใบรับรอง

 ใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา(1)

 ข้อ 5 เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ได้มาซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์ตามใบรับรองแล้ว ให้ผู้ขอรับ 

ใบอนญุาตน�าเลือ่ยโซ่ยนต์และใบรบัรองให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ดงักล่าวมามอบให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์เพือ่ท�าการ

ตรวจสอบภายในสามสิบวัน

 เมื่อได้ตรวจสอบเลื่อยโซ่ยนต์ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ออกใบอนุญาตให้มี 

เลือ่ยโซ่ยนต์ส�าหรบัเลือ่ยโซ่ยนต์แต่ละเครือ่งต่อไป แต่ในกรณทีีน่ายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์เหน็ว่าเลือ่ยโซ่ยนต์ที่

ผู ้ขอรับใบอนุญาตน�ามาเพื่อท�าการตรวจสอบนั้นไม่ตรงตามใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ให้นายทะเบียน 

เลื่อยโซ่ยนต์แจ้งการไม่อนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบและให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์นั้น 

ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุญาต หากมิได้ด�าเนินการภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว 

ให้เลื่อยโซ่ยนต์นั้นตกเป็นของแผ่นดิน

 ผู้ได้รับอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาต

(1)
 แบบ ลซ.2 ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และแบบบัญชี

ต่างๆ ตามกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้องทีอ่อกตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2551 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ

* ข้อ 4 ถูกยกเลิกและแก้ไขโดยข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
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 ข้อ  6*  ในกรณทีีเ่ป็นการขออนญุาตมเีลือ่ยโซ่ยนต์ส�าหรบัเลือ่ยโซ่ยนต์ทีม่อียูแ่ล้วก่อนวนัทีก่ฎกระทรวง

นี้ใช้บังคับให้น�าความในข้อ  1 ข้อ 2 ข้อ 3  ข้อ 5  มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ข้อ 7 แบบใบอนญุาต ให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ให้เป็นไปตามทีอ่ธบิดกี�าหนดโดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา(1) 

และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

 (1) ชื่อของผู้ได้รับใบอนุญาต

 (2) ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญาต

 (3) พื้นที่ที่อนุญาตให้ใช้เลื่อยโซ่ยนต์

 (4) ก�าลังเครื่องจักรกล

 (5) หมายเลขเครื่องและยี่ห้อของเลื่อยโซ่ยนต์

 (6) เครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์

 (7) วัตถุประสงค์หรือประเภทของกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์

 (8) ชื่อและลายมือชื่อผู้อนุญาต

 ข้อ  8  ใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ให้มอีายตุลอดเวลาทีผู่ไ้ด้รบัอนญุาตเป็นเจ้าของเลือ่ยโซ่ยนต์นัน้ และ

ไม่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  2

 ข้อ  9  ในกรณีที่เลื่อยโซ่ยนต์สูญหายหรือช�ารุดเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ให้ผู้ได้รับ

อนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์แจ้งการสญูหายหรอืช�ารดุเสยีหายนัน้ต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ เพือ่ให้นายทะเบยีน

เลื่อยโซ่ยนต์ประทับตรายกเลิกการใช้ใบอนุญาตดังกล่าวต่อไป

 ข้อ  10  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์  ประสงค์จะมีเลื่อยโซ่ยนต์เพิ่มเติมจากเดิม หรือ

ทดแทนเลือ่ยโซ่ยนต์ทีส่ญูหายหรอืช�ารดุเสยีหายจนไม่สามารถใช้งานได้อกีต่อไป  ให้ด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์

และวธิทีีก่�าหนดไว้ในข้อ 1  ข้อ 2  ข้อ 3  ข้อ 4 และข้อ 5 โดยแสดงเหตผุลและความจ�าเป็นทีต้่องมเีลือ่ยโซ่ยนต์ 

เพิ่มเติมนั้นในค�าขอรับใบอนุญาตด้วย

 ในกรณทีีผู่ไ้ด้รบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ประสงค์จะมเีลือ่ยโซ่ยนต์ทดแทนเลือ่ยโซ่ยนต์เดมิทีส่ญูหาย

หรือช�ารุดเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ น�าใบอนุญาตให้มี

เลือ่ยโซ่ยนต์เดมิซึง่ประทบัตรายกเลกิการใช้แล้วตามข้อ  9  และเลือ่ยโซ่ยนต์เดมิมามอบให้นายทะเบยีนเลือ่ย

โซ่ยนต์เพื่อประกอบค�าขอรับใบอนุญาตด้วย

(1)
 แบบ ลซ.3 ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และแบบบัญชี

ต่างๆ ตามกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้องทีอ่อกตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2551 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ

* ข้อ 6 ถูกยกเลิกและแก้ไขโดยข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
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 ข้อ  11  ผู้ใดประสงค์จะรับโอนเลื่อยโซ่ยนต์จากผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ให้ยื่นค�าขอรับ 

ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานการตกลงโอน 

เลื่อยโซ่ยนต์นั้น  และให้น�าหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ใน ข้อ 1  ข้อ 2  ข้อ 3  และ ข้อ 4  มาใช้กับการ

โอนเลื่อยโซ่ยนต์นี้ด้วย

 เมื่อผู้ขอรับโอนเลื่อยโซ่ยนต์ได้รับโอนเลื่อยโซ่ยนต์จากผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์เดิม ตาม 

ใบรบัรองให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์แล้ว  ให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์เดมิโอนใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ส�าหรบั

เลื่อยโซ่ยนต์ที่ประสงค์จะโอนนั้นแก่ผู้ขอรับโอนเลื่อยโซ่ยนต์

 ให้ผู ้รับโอนเลื่อยโซ่ยนต์น�าเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าวพร้อมใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์เดิมมามอบให้ 

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อท�าการตรวจสอบและออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ฉบับใหม่ ส�าหรับเลื่อยโซ่

ยนต์นั้นต่อไป และให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ประทับตรายกเลิกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์เดิมนั้นเสีย

 ข้อ  12  การออกใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ ให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ท�าเครือ่งหมายทีเ่ลือ่ยโซ่ยนต์

ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

 เครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ให้ติดที่เครื่องจักรกลต้นก�าลังและแผ่นบังคับโซ่

 เมื่อเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ช�ารุด หรือเสียหาย ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ แจ้งต่อ 

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อท�าเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์นั้นใหม่

หมวด  ๒

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์

 ข้อ 13 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตผลิตเลื่อยโซ่ยนต์  ให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ต่อ

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์  พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค�าขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์

 แบบค�าขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ ่ยนต์ให ้เป ็นไปตามที่อธิบดีก�าหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา(1)

 ข้อ 14 ผูข้อรบัใบอนญุาตให้ผลติเลือ่ยโซ่ยนต์ต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามทีร่ะบไุว้ใน 

ข้อ 2  

 ข้อ 15* ในการขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องระบุสถานที่ที่จะใช้ผลิต 

เลื่อยโซ่ยนต์และแสดงหลักฐานการมีสิทธิในสถานที่นั้นพร้อมกับค�าขอรับใบอนุญาตด้วย

(1)
 แบบ ลซ.4 ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และแบบบัญชี

ต่างๆ ตามกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้องทีอ่อกตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2551 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ

* ข้อ 15 ถูกยกเลิกและแก้ไขโดยข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
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 ข้อ 16* เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์แล้ว ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ ตรวจสอบ

เอกสาร หลักฐานและรายละเอียดในค�าขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน

 ในกรณทีีเ่อกสารหรอืหลกัฐานประกอบค�าขอรบัใบอนญุาตไม่ถกูต้องครบถ้วนให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ 

แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ 

ค�าขอ

 เมือ่เอกสารและหลกัฐานประกอบค�าขอรบัใบอนญุาตถกูต้องครบถ้วนแล้วให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์

พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต ให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ตามข้อ 14 และแจ้งผล

การพจิารณาค�าขอรบัใบอนญุาตให้ผลติเลือ่ยโซ่ยนต์ ให้ผูข้อรบัใบอนญุาตทราบภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ด้

รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร และหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  แล้วแต่กรณี

 ข้อ  17  แบบใบอนญุาตให้ผลติเลือ่ยโซ่ยนต์ให้เป็นไปตามทีอ่ธบิดกี�าหนด โดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา (1)

และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

 (1) ชื่อของผู้ได้รับใบอนุญาต

 (2) ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญาต

 (3) สถานที่ที่จะใช้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์

 (4) ชื่อและลายมือชื่อผู้อนุญาต

 ข้อ 18** ใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีอายุตลอดเวลาที่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังคงผลิตเลื่อยโซ่ยนต์  

และไม่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  14

 ข้อ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับ

อนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ และต้องอ�านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ การปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์

 ข้อ 20*** ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้ผลติเลือ่ยโซ่ยนต์ต้องจดัท�าบญัชแีละหมายเลขแสดงหน่วยการผลติและ

การจ�าหน่าย รวมทั้งจัดท�าให้ปรากฏซึ่งหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์ตามแบบที่อธิบดีก�าหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา

 ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้ผลติเลือ่ยโซ่ยนต์จะท�าการจ�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์ได้แต่เฉพาะแก่ผูท้ีม่ใีบรบัรองให้มี 

เลื่อยโซ่ยนต์เท่านั้น

 ข้อ  21  ผู้ใดประสงค์จะรับโอนกิจการจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ ให้ด�าเนินการตาม 

หลกัเกณฑ์ และวธิกีารทีก่�าหนดไว้ในข้อ 13 ข้อ 14 และข้อ 15 และต้องแสดงหลกัฐานการตกลงรบัโอนกจิการ

ต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

(1)
 แบบ ลซ.5 ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และแบบบัญชี

ต่างๆ ตามกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้องทีอ่อกตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2551 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ

* ข้อ 16 ถูกยกเลิกและแก้ไขโดยข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

** ข้อ 18 เพิ่มข้อความเป็นข้อ18/1 โดยข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

*** ข้อ 20 เพิ่มข้อความวรรค 3 โดยข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
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 ในการพจิารณาค�าขอตามวรรคหนึง่ ให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร

ที่ก�าหนดในข้อ 16  

 ในกรณีที่เห็นสมควรอนุญาตให้รับโอนกิจการ  ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีหนังสือเรียกให้ผู้ได้รับ 

ใบอนญุาตให้ผลติเลือ่ยโซ่ยนต์ส่งใบอนญุาตให้ผลติเลือ่ยโซ่ยนต์เดมิมาเพือ่ประทบัตรายกเลกิใบอนญุาต   และ

ออกใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ให้แก่ผู้รับโอนกิจการผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ต่อไป

 ข้อ 22 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการผลิตเลื่อยโซ่ยนต์

ตามใบอนุญาตอีกต่อไป ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์แจ้งให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ทราบ 

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนการเลิกประกอบกิจการผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ และให้ด�าเนินการจ�าหน่าย 

เลื่อยโซ่ยนต์ที่ยังคงมีอยู่ในความครอบครองให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว และให้น�าใบอนุญาตส่งคืน

ต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์  เพื่อประทับตรายกเลิกใบอนุญาตดังกล่าวต่อไป

 ในกรณทีีไ่ม่สามารถจ�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์ทีย่งัคงมอียูใ่นความครอบครองให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลา

ตามวรรคหนึ่งได้ ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ขายทอดตลาดเลื่อยโซ่ยนต์ที่เหลืออยู่ เงินสุทธิที่ได้จากการขาย

ให้ตกเป็นของผู้แจ้งการเลิกประกอบกิจการผลิตเลื่อยโซ่ยนต์นั้น

หมวด  ๓

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

 ข้อ 23 ผูใ้ดประสงค์จะขออนญุาตน�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ ให้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตให้น�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ต่อ 

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์  พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค�าขอรับใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

 ค�าขอรับใบอนุญาตต้องระบุวัตถุประสงค์ของการน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ด้วย

 แบบค�าขอรับใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ให้เป็นไปตามที่อธิบดีก�าหนดโดยประกาศใน 

ราชกจิจานเุบกษา(1)

 ข้อ 24 ผู้ขอรับใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้

ใน ข้อ  2  

 ข้อ 25 ในการขอรับใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ 

น�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ต้องยืน่ใบรบัรองให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ตามข้อ 4 มาพร้อมกบัค�าขอรบั ใบอนญุาตให้น�าเข้าเลือ่ย

โซ่ยนต์ด้วย

(1)
 แบบ ลซ.6 ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และแบบบัญชี

ต่างๆ ตามกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้องทีอ่อกตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2551 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ
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 ข้อ 26* เมือ่ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตให้น�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์แล้ว  ให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ตรวจสอบ

เอกสาร หลักฐาน  และรายละเอียดในค�าขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน

 ในกรณทีีเ่อกสารหรอืหลกัฐานประกอบค�าขอรบัใบอนญุาตไม่ถกูต้องครบถ้วน ให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ 

แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับ 

ค�าขอ

 เมือ่เอกสารและหลกัฐานประกอบค�าขอรบัใบอนญุาตถกูต้องครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์

พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ตามข้อ 24 และแจ้งผล

การพิจารณาค�าขอรับใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วัน

ที่ได้รับค�าขอรับใบอนุญาต หรือนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร และหลักฐานถูกต้องครบถ้วน แล้วแต่กรณี

 ข้อ 27 แบบใบอนญุาตให้น�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ให้เป็นไปตามทีอ่ธบิดกี�าหนดโดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา(1)

และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

 (1) ชื่อของผู้ได้รับใบอนุญาต

 (2) ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญาต

 (3) วัตถุประสงค์ของการน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

 (4) ชนิดและจ�านวนเลื่อยโซ่ยนต์ที่อนุญาตให้น�าเข้า

 (5) สถานที่เก็บเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับอนุญาตให้น�าเข้า

 (6) อายุของใบอนุญาต

 (7) ชื่อและลายมือชื่อผู้อนุญาต

 ข้อ 28** ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้น�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ ต้องด�าเนนิการน�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ตามทีไ่ด้รบัอนญุาต

ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก�าหนดในใบอนุญาต ซึ่งก�าหนดเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินหนึ่งปี

 ข้อ 29 ในกรณีที่เป็นการน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้น�าเข้า 

เลื่อยโซ่ยนต์ได้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์น�า 

เลื่อยโซ่ยนต์และใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าวมอบให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อท�าการตรวจสอบ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศุลกากรได้ตรวจมอบไปถูกต้องแล้ว

 เมื่อได้ตรวจสอบเลื่อยโซ่ยนต์ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ออกใบอนุญาตให้มี 

เลื่อยโซ่ยนต์ส�าหรับเลื่อยโซ่ยนต์แต่ละเครื่องต่อไป  แต่ในกรณีที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เห็นว่าเลื่อยโซ่ยนต์

ที่ผู้ขอรับใบอนุญาตน�ามาเพื่อท�าการตรวจสอบนั้นไม่ตรงตามใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ให้นายทะเบียน 

เลื่อยโซ่ยนต์แจ้งการไม่อนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบและให้ผู้ขอรับใบอนุญาต จ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์นั้น

ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุญาต  หากมิได้ด�าเนินการภายในก�าหนดเวลา  ให้เลื่อยโซ่ยนต์

นั้นตกเป็นของแผ่นดิน

(1) 
แบบ ลซ.7 ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และแบบบัญชี

ต่างๆ ตามกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้องทีอ่อกตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2551 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ

* ข้อ 26 เพิ่มข้อความวรรค 4 โดยข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

** ข้อ 28 แก้ไขข้อความโดยข้อ 8 แห่งกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
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 ข้อ  30*  ในกรณทีีเ่ป็นการน�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่การจ�าหน่าย เมือ่ผูไ้ด้รบัใบอนญุาต

ให้น�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ได้น�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ตามทีไ่ด้รบัอนญุาตแล้ว  ให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตน�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์จดั

ท�าบญัชรีบัและจ�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์  และรายงานการจ�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์ให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ทราบ

ตามระยะเวลาที่อธิบดีก�าหนด

 บัญชีรับและจ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีรายละเอียดและแบบตามที่อธิบดีก�าหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา (1)

หมวด  ๔

การขออนุญาตและการอนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์

ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

 ข้อ 31 ผูไ้ด้รบัอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ ซึง่ประสงค์จะเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ ให้มกี�าลงัเครือ่งจกัรกล 

เพิม่ขึน้จากทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาต ให้ยืน่ค�าขออนญุาตเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ ให้มกี�าลงัเครือ่งจกัรกลเพิม่ขึน้ 

จากทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาตต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์  พร้อมด้วย หลกัฐานตามทีร่ะบไุว้ในแบบค�าขออนญุาต

เปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

 แบบค�าขออนญุาตเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ให้มกี�าลงัเครือ่งจกัรกลเพิม่ขึน้จากทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาตให้

เป็นไปตามที่อธิบดีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา(2)

 ข้อ 32 ค�าขออนญุาตเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ให้มกี�าลงัเครือ่งจกัรกลเพิม่ขึน้จากทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาต 

ต้องระบวุตัถปุระสงค์ พร้อมด้วยเหตผุลและความจ�าเป็นทีต้่องเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ ให้มกี�าลงัเครือ่งจกัรกล 

เพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตด้วย

 ข้อ 33 เมือ่ได้รบัค�าขออนญุาตเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ให้มกี�าลงัเครือ่งจกัรกลเพิม่ขึน้จากทีร่ะบไุว้ใน 

ใบอนุญาตแล้ว ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียด ในค�าขออนุญาตให้ 

ถูกต้องครบถ้วน

 ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานประกอบค�าขออนุญาตไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

แจ้งให้ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอ

(1)
 แบบบัญชี ลซ.7/1 และลซ. 7/2 ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต แบบหนังสือ

อนญุาต และแบบบญัชต่ีางๆ ตามกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้องทีอ่อกตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2)

 แบบ ลซ. 8 ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และแบบบัญชี

ต่างๆ ตามกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้องทีอ่อกตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2551 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ

* ข้อ 30 แก้ไขข้อความ โดยข้อ 9 แห่งกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
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เมือ่เอกสารและหลกัฐานประกอบค�าขออนญุาตถกูต้องครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์พจิารณาถงึ

เหตผุลและความจ�าเป็นทีต้่องเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ให้มกี�าลงัเครือ่งจกัรกลเพิม่ขึน้จากทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาต  

และแจ้งผลการพจิารณาค�าขออนญุาตเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ให้มกี�าลงัเครือ่งจกัรกลเพิม่ขึน้จากทีร่ะบไุว้ใน 

ใบอนญุาตให้ผูข้ออนญุาตทราบภายในสามสบิวนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัค�าขออนญุาตหรอืนบัแต่วนัทีไ่ด้รบัเอกสาร

และหลักฐานถูกต้องครบถ้วน แล้วแต่กรณี

 ข้อ  34  ในกรณีที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีค�าสั่งอนุญาตตามค�าขอ  ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

บันทึกการเปลี่ยนแปลงก�าลังเครื่องจักรกลไว้ในใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ต่อไป

หมวด  ๕

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต

 ข้อ  35  ในกรณีที่ใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ สูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดเสียหาย

ในสาระส�าคญั  ให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตนัน้ยืน่ค�าขอรบัใบแทนใบอนญุาตต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์  พร้อมด้วย

หลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

 แบบค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ให้เป็นไปตามที่อธิบดี ก�าหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา(1)

 ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ออกใบแทนใบอนุญาต โดยใช้แบบใบอนุญาตเดิม แต่ให้มีค�าว่า “ใบแทน” 

ไว้ที่ด้านหน้าด้วย

หมวด  ๖

การเพิกถอนใบอนุญาต

 ข้อ  36  ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพิกถอนใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ ในกรณีที่

พบเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้

 (1)  ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดในข้อ  2  ข้อ  14  หรือ 

ข้อ  24  แล้วแต่กรณี

 (2)  ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวงนี้

 (3)  ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาต

(1) 
แบบ ลซ.9 ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และแบบบัญชี

ต่างๆ ตามกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้องทีอ่อกตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2551 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ
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 ข้อ 37 เมือ่นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ได้มคี�าสัง่เพกิถอนใบอนญุาตตาม ข้อ 36 แล้ว ให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาต 

ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้นด�าเนินการจ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีในครอบครอง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้

รับแจ้งค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตไม่สามารถด�าเนินการจ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ ที่มีใน 

ครอบครองภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้น ส่งมอบเลื่อย

โซ่ยนต์ที่เหลืออยู่แก่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ภายในเจ็ดวันและให้เลื่อยโซ่ยนต์นั้นตกเป็นของแผ่นดิน

ให้ไว้  ณ  วันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551

อนงค์วรรณ  เทพสุทิน

(นางอนงค์วรรณ  เทพสุทิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ  โดยที่มาตรา 4 และ มาตรา 5 แห่ง 

พระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 บญัญตัใิห้หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการขออนญุาตและการออก

ใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น 

รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง จึงจ�าเป็น

ต้องออกกฎกระทรวงนี้
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แบบเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์*

ท้ายกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี 

ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น

รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต 

พ.ศ.2551

* แบบเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ถูกยกเลิกและปรับปรุงแก้ไขโดยข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
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เล่ม 125 ตอนที่ 82 ก ราชกิจจานุเบกษา 23 มถินุายน 2551

กฎกระทรวง
ก�าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่

ให้มี หรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์และการขออนุญาตและการอนุญาต

ให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๑

  อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ 

พ.ศ. 2545  รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้  ดงัต่อไปนี้

  ข้อ 1 ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ ซึง่ประสงค์จะเปลีย่นแปลงพืน้ทีใ่ห้มหีรอืใช้เลือ่ยโซ่ยนต์ 

ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  ให้ยื่นค�าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้ 

แตกต่างไปจากทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาตต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ พร้อมด้วยหลกัฐานตามทีร่ะบไุว้ในแบบ

ค�าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มี หรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

  แบบค�าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบ

อนุญาตและหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เป็นไปตามที่อธิบดีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา(1)

  ข้อ  2  ค�าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ใน

ใบอนุญาตต้องระบุวัตถุประสงค์  พร้อมด้วยเหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้

เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตด้วย

  ข้อ  3  การขออนุญาตและการอนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มี หรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่าง

ไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ด�าเนินการดังนี้

  (1)  ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในจังหวัดเดียวกันกับที่ได้รับใบอนุญาต ให้ผู้ได้รับ 

ใบอนญุาตยืน่ค�าขอต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์  เพือ่ให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์บนัทกึการเปลีย่นแปลง

พื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

  (2)  ส�าหรบัการเปลีย่นแปลงพืน้ทีไ่ปยงัจงัหวดัอืน่  ให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตยืน่ค�าขอต่อนายทะเบยีน

เลือ่ยโซ่ยนต์ผูม้อี�านาจในจงัหวดันัน้ และให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์จดแจ้งการเปลีย่นแปลงพืน้ทีใ่ห้มหีรอื

ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์  และเปลี่ยนเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ใหม่แล้วแจ้งเป็นหนงัสอืให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์แห่งพืน้ทีท่ีร่ะบไุว้ในใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ทราบ

(1) 
แบบ ลซ.10 ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และแบบบัญชี

ต่างๆ ตามกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้องทีอ่อกตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2551 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ
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 ข้อ  4  ผู้ได้รับอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ซึ่งประสงค์จะน�าหรือให้ผู้อื่นน�าเลื่อยโซ่ยนต์ของตนออกไป

ใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว  ให้ยื่นค�าขออนุญาตน�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับ

อนญุาตเป็นการชัว่คราวต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ พร้อมด้วยหลกัฐานตามทีร่ะบไุว้ในแบบค�าขออนญุาต

น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว

 แบบค�าขออนุญาตน�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวให้เป็นไปตามที่

อธิบดีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา(1)

 ข้อ  5  ค�าขออนญุาตน�าเลือ่ยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัอนญุาตเป็นการชัว่คราว  ต้องระบพุืน้ที่

และระยะเวลาที่จะน�าไปใช้ต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ และให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์อนุญาต หรือไม่

อนุญาตภายในสิบห้าวันท�าการ นับแต่วันที่ได้รับค�าขอ และถ้านายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มิได้ ด�าเนินการ

พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาค�าขอให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่านาย

ทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีค�าสั่งอนุญาตตามค�าขอ  และให้ถือว่าใบรับค�าขอเสมือนหนึ่งเป็นหนังสืออนุญาต

 แบบใบรับค�าขอน�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว ให้เป็นไปตามที่

อธิบดีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา(2)

 ข้อ  6  ในกรณทีีน่ายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์มคี�าสัง่อนญุาตให้น�าเลือ่ยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืน้ทีท่ีไ่ด้รบั

อนญุาตเป็นการชัว่คราวตามค�าขอ  ให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์แจ้งและส่งส�าเนาหนงัสอือนญุาตให้แก่นาย

ทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ในพื้นที่ที่ระบุในหนังสืออนุญาต ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ในพื้นที่ที่ระบุใน

หนงัสอือนญุาตประกาศการอนญุาตดงักล่าว ณ ทีท่�าการขององค์การบรหิารส่วนท้องถิน่ของพืน้ทีน่ัน้

 กรณทีีน่ายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์มคี�าสัง่ไม่อนญุาต  ให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์แจ้งให้นายทะเบยีน 

เลือ่ยโซ่ยนต์ในพืน้ทีท่ีร่ะบใุนค�าขออนญุาตทราบภายในก�าหนดเวลาการพจิารณาค�าขอตามข้อ 5 และแจ้ง

ให้ผู้ขออนุญาตส่งใบรับค�าขออนุญาตคืนภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ก�าหนดด้วย

 ถ้านายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มิได้ด�าเนินการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาค�าขอให้ผู้ขออนุญาต

ทราบภายในก�าหนดเวลาตามข้อ 5 ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์แจ้งและส่งส�าเนาใบรับค�าขอให้แก่นาย

ทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ในพื้นที่ที่ระบุในค�าขออนุญาตทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันครบก�าหนด การ

พิจารณาค�าขอตามข้อ 5 ทั้งนี้  ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ในพื้นที่ที่ระบุในค�าขออนุญาตประกาศ ใบรับ

ค�าขอดังกล่าว  ณ  ที่ท�าการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของพื้นที่นั้นต่อไป

 

(1)
 แบบ ลซ.11  (2) แบบ ลซ. 12  ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต แบบหนังสือ

อนญุาต และแบบบญัชต่ีางๆ ตามกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้องทีอ่อกตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 ข้อ 7 แบบหนงัสอือนญุาตให้น�าเลือ่ยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัอนญุาตเป็นการชัว่คราวให้เป็น

ไปตามที่อธิบดีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา(1) และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

 (1) ชื่อของผู้ได้รับใบอนุญาต

 (2) ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญาต

 (3) รายละเอียดของใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

 (4) เครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์

 (5) พื้นที่ที่อนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้เป็นการชั่วคราว

 (6) ระยะเวลาการอนุญาต

 (7) ชื่อและลายมือชื่อผู้อนุญาต

 ข้อ 8 ในการอนญุาตให้น�าหรอืให้ผูอ้ืน่น�าเลือ่ยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัอนญุาตเป็นการชัว่คราว 

ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์อนุญาตตามก�าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในค�าขออนุญาต ซึ่งไม่เกินครั้งละเก้า

สิบวัน

 ข้อ 9 ในกรณีมีเหตุอันควร ผู้ได้รับอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์จะขออนุญาตต่อระยะเวลาให้น�าเลื่อย

โซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพืน้ทีเ่ป็นการชัว่คราวอกีได้ โดยยืน่ค�าขอต่อระยะเวลาการอนญุาตให้น�าเลือ่ยโซ่ยนต์

ออกใช้นอกพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัอนญุาตเป็นการชัว่คราวต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์พร้อมด้วยหลกัฐานตามทีร่ะบุ

ไว้ในแบบค�าขอต่อระยะเวลาการอนญุาตให้น�าเลือ่ยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัอนญุาตเป็นการชัว่คราว  

ก่อนวันครบก�าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม

 ค�าขออนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องระบุเหตุผล และความจ�าเป็นที่ต้องขออนุญาตต่อระยะเวลาด้วย

 แบบค�าขอต่อระยะเวลาการอนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการ

ชั่วคราวให้เป็นไปตามที่อธิบดีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา(2)

 การต่อระยะเวลาการน�าเลือ่ยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัอนญุาตเป็นการชัว่คราวให้นายทะเบยีน 

เลื่อยโซ่ยนต์บันทึกการอนุญาตดังกล่าวไว้ท้ายหนังสืออนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับ

อนุญาตเป็นการชั่วคราว

 ข้อ 10 ในกรณทีีห่นงัสอือนญุาตให้น�าเลือ่ยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัอนญุาตเป็นการชัว่คราว 

สูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุดเสียหายในสาระส�าคัญ ให้ผู้ได้รับอนุญาตนั้นยื่นค�าขอรับใบแทนหนังสือ

อนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์  พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค�าขอรับใบแทนหนังสือ

อนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว

 แบบค�าขอรับใบแทนหนังสืออนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการ

ชั่วคราวให้เป็นไปตามที่อธิบดีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา(3)

(1)
 แบบ ลซ.13 

(2)
 แบบ ลซ.14  

(3) 
แบบ ลซ. 15 ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต 

แบบหนังสืออนุญาต และแบบบัญชีต่างๆ ตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่ออกตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ลงวันที่ 9 

มิถุนายน 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ออกใบแทนหนังสืออนุญาต โดยใช้แบบหนังสืออนุญาตเดิม แต่ให้มี 

ค�าว่า“ใบแทน”  ไว้ที่ด้านหน้าด้วย

ให้ไว้  ณ  วันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551

(นางอนงค์วรรณ  เทพสุทิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ  โดยที่มาตรา 6 และ มาตรา 8 แห่งพระราช

บัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 บัญญัติให้การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์และการ

ขออนุญาตและการอนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ ต้องขออนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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เล่ม 125 ตอนที่ 82 ก ราชกิจจานุเบกษา 23 มถินุายน 2551

กฎกระทรวง
ก�าหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขออนุญาต

และการออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง พ.ศ.2551

 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง ให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต

ให้ซ่อมแซมเลือ่ยโซ่ยนต์เป็นธรุกจิเพือ่สนิจ้างต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์  พร้อมด้วยหลกัฐานตามทีร่ะบไุว้ใน

แบบค�าขอรับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

 แบบค�าขอรบัใบอนญุาตให้ซ่อมแซมเลือ่ยโซ่ยนต์เป็นธรุกจิเพือ่สนิจ้างให้เป็นไปตามทีอ่ธบิด ีก�าหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา(1)

 ข้อ 2 ผูข้อรบัใบอนญุาตให้ซ่อมแซมเลือ่ยโซ่ยนต์เป็นธรุกจิเพือ่สนิจ้างต้องมคีณุสมบตั ิและไม่มลีกัษณะ 

ต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 (1) ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา

  (ก)  มีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

  (ข)  มีสัญชาติไทย

  (ค)  มีภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  (ง)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

  (จ)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  (ฉ)  ไม่อยูร่ะหว่างถกูพกัใช้ใบอนญุาต หรอืไม่เคยถกูเพกิถอนใบอนญุาตทีอ่อกตามพระราชบญัญตัิ

นี ้เว้นแต่การถกูเพกิถอนใบอนญุาตดงักล่าวจะผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนบัแต่วนัที ่ถกูเพกิถอนใบอนญุาต

 (2) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้อง 

ห้ามตาม  (1)  ด้วย

(1)
 แบบ ลซ.16 ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และแบบบัญชี

ต่างๆ ตามกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้องทีอ่อกตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2551 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ
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 ข้อ 3 เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้างแล้ว ให้นายทะเบียน 

เลื่อยโซ่ยนต์ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดในค�าขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน

 ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานประกอบค�าขอรับใบอนุญาตไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้นายทะเบียนเลื่อย

โซ่ยนต์แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่

ได้รับค�าขอ

 เมือ่เอกสารและหลกัฐานประกอบค�าขอรบัใบอนญุาตถกูต้องครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์

พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

ตามข้อ  2  และแจ้งผลการพจิารณาค�าขอรบัใบอนญุาตให้ซ่อมแซมเลือ่ยโซ่ยนต์เป็นธรุกจิเพือ่สนิจ้างให้ผูข้อรบั

ใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอรับใบอนุญาต หรือนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและ 

หลักฐานถูกต้องครบถ้วน  แล้วแต่กรณี

 ข้อ 4  แบบใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้างให้เป็นไปตามที่อธิบดี ก�าหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา(1) และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

  (1)  ชื่อของผู้ได้รับใบอนุญาต

  (2)  ที่อยู่ของผู้ได้รับใบอนุญาต

  (3)  สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์

  (4)  ชื่อและลายมือชื่อผู้อนุญาต

 ข้อ 5 ใบอนญุาตให้ซ่อมแซมเลือ่ยโซ่ยนต์เป็นธรุกจิเพือ่สนิจ้างให้มอีายตุลอดเวลาทีผู่ไ้ด้รบั ใบอนญุาต

ด�าเนนิกจิการซ่อมแซมเลือ่ยโซ่ยนต์ตามใบอนญุาตนัน้ และไม่ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะ ต้องห้ามตามข้อ 2

 ข้อ 6 ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้ซ่อมแซมเลือ่ยโซ่ยนต์เป็นธรุกจิเพือ่สนิจ้างต้องแสดงใบอนญุาตไว้ในทีเ่ปิดเผย 

ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง และต้องอ�านวยความสะดวกแก่

พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์

 ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง ไม่ประสงค์จะด�าเนิน

กิจการซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ตามใบอนุญาตอีกต่อไป ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจ

เพือ่สนิจ้างน�าใบอนญุาตส่งคนืต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ เพือ่ให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ประทบัตรายกเลกิ

ใบอนุญาตดังกล่าวต่อไป

 ข้อ 8 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้างจะกระท�าการซ่อมแซมเลื่อยโซ่

ยนต์ได้แต่เฉพาะแก่เลือ่ยโซ่ยนต์ทีม่ผีูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ และเมือ่เลือ่ยโซ่ยนต์ นัน้มเีครือ่งหมาย

ถูกต้องตามใบอนุญาตเท่านั้น

 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง ต้องจัดท�าบัญชีแสดงเลื่อยโซ่ยนต์ ที่รับ

ไว้ซ่อมแซม ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดและแบบที่อธิบดีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา(2)

(1)
 แบบ ลซ.17 

(2)
 แบบบญัช ีลซ.17/1 ตามประกาศกรมป่าไม้ เรือ่ง ก�าหนดแบบค�าขอ แบบใบรบัรอง แบบใบอนญุาต แบบหนงัสอื

อนญุาต และแบบบญัชต่ีางๆ ตามกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้องทีอ่อกตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 ข้อ  9 ในกรณีที่ใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้างสูญหาย ถูกท�าลาย หรือช�ารุด

เสียหายในสาระส�าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นยื่นค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ 

พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อ 

สินจ้าง

 แบบค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง ให้เป็นไปตามที่อธิบดี

ก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (1)

 ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ออกใบแทนใบอนุญาต โดยใช้แบบใบอนุญาตเดิม แต่ให้มีค�าว่า “ใบแทน” 

ไว้ที่ด้านหน้าด้วย

 ข้อ 10 ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพิกถอนใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจ เพื่อสินจ้าง 

ในกรณีที่พบเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้

  (1)  ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดในข้อ 2

  (2)  ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวงนี้

   (3)  ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาต

ให้ไว้  ณ  วันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551

อนงค์วรรณ  เทพสุทิน

(นางอนงค์วรรณ  เทพสุทิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ 

เลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 บญัญตัใิห้คณุสมลตัขิองผูไ้ด้รบัใบอนญุาต และหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการขอ

และการออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 

จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(1)

 แบบ ลซ.1๘ ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และแบบบัญชี

ต่างๆ ตามกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้องทีอ่อกตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2551 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ
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เล่ม 121 ตอนพิเศษ 44ง ราชกิจจานุเบกษา 23 เมษายน 2547

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์

พ.ศ. ๒๕๔๕

 โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ให้ 

เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา

โอนกิจการบริหารและอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  

กรม พ.ศ. 2545  พ.ศ. 2545  และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ไปเป็น

กรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และปรับปรุงอ�านาจหน้าที่และกิจการของกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2546

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 แต่งตั้งให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ 

พ.ศ.2545

  1.1 กรมป่าไม้

   (1) อธิบดี

   (2) รองอธิบดี

   (3) ผู้ตรวจราชการกรม  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน

   (4) ผู้อ�านวยการส�านัก

   (5) ผู้อ�านวยการกอง

   (6) เลขานุการกรม

   (7) ป่าไม้จังหวัด

   (8) นิติกร นักวิชาการป่าไม้  เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้  เจ้าพนักงานป่าไม้  เจ้าหน้าที่

วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ
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  1.2 กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช

   (1) อธิบดี

   (2) รองอธิบดี

   (3) ผู้ตรวจราชการกรม  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน

   (4) ผู้อ�านวยการส�านัก

   (5) ผู้อ�านวยการกอง

   (6) ผู้อ�านวยการส�านักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

   (7) นติกิร นกัวชิาการป่าไม้ เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานป่าไม้ เจ้าพนกังานป่าไม้  เจ้าหน้าทีบ่รหิาร

งานทั่วไป

  1.3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

   (1) อธิบดี

   (2) รองอธิบดี

   (3) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

   (4) ผู้อ�านวยการส�านัก

   (5) ผู้อ�านวยการกอง

   (6) นติกิร นกัวชิาการป่าไม้ เจ้าพนกังานป่าไม้ เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานป่าไม้  เจ้าหน้าทีบ่รหิาร

งานทั่วไป

   (7) นกัวชิาการประมง  เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานประมง  เจ้าหน้าทีป่ระมง  เจ้าพนกังานประมง

  1.4 ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   (1) หัวหน้าส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

   (2) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ในสังกัดส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

 ข้อ 2 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 1 มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

  2.1 พนกังานเจ้าหน้าทีต่ามข้อ 1.1 และข้อ 1.4  มอี�านาจหน้าทีป่ฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัิ

เลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545  ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

  2.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  1.2  และข้อ  1.3  มีอ�านาจหน้าที่ในการจับกุมปราบปราม 

ผู้กระท�าผิดตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ
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 ข้อ  3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  19  เมษายน  2547

สุวิทย์  คุณกิตติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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เล่ม 121 ตอนพิเศษ 71ง ราชกิจจานุเบกษา 28 มถินุายน 2547

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์

พ.ศ. ๒๕๔๕

 โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ให้ 

เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม  พ.ศ. 2545  พระราชกฤษฎีกา

โอนกิจการบริหารและอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม พ.ศ.2545 พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ไปเป็น

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอ�านาจหน้าที่และกิจการของกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2546

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 แต่งตัง้ให้ผูด้�ารงต�าแหน่งต่อไปนีเ้ป็นพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

  (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด

  (2) นายอ�าเภอ  ปลัดอ�าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ากิ่งอ�าเภอ

 ข้อ  2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  25  มิถุนายน  2547

สุวิทย์  คุณกิตติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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เเล่ม 121 ตอนพิเศษ ๑๓๙ง ราชกิจจานุเบกษา                  28 มิถุนายน 2547

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. ๒๕๔๕

 โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ให้ 

เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาโอน

กจิการบรหิารและอ�านาจหน้าทีข่องส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง  ทบวง กรม 

พ.ศ. 2545 พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอ�านาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ.254๖

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ  1  แต่งตั้งให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปนี้

  1.1 กระทรวงมหาดไทย

   (1) รองผู้ว่าราชการจังหวัด

   (2) ปลัดจังหวัด

   (3) ปลัดอ�าเภอ

   (4) นายกเทศมนตรี

   (5) รองนายกเทศมนตรี

   (6) นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

   (7) รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

   (8) ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล

   (9) ก�านัน

   (10) ผู้ใหญ่บ้าน
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  1.2 กระทรวงกลาโหม

   1.2.1 ข้าราชทหารในสังกัด ส�านักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

    (1) รองเสนาธิการ  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

    (2) ผู้ช่วยเสนาธิการ  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

    (3)  ผู้อ�านวยการกองยุทธการ  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

    (4)  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

    (5)  หัวหน้ากองผลิตปศุสัตว์  ศูนย์ขยายพันธ์สัตว์ หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา

   1.2.2 ข้าราชการทหารในสังกัด  กองทัพบก

    (1) แม่ทัพภาค  ทุกภาค

    (2) รองแม่ทัพภาค ทุกภาค

    (3) ผู้บัญชาการกองพล  ทุกกองพล

    (4) รองผู้บัญชาการกองพล  ทุกกองพล

    (5) ผู้บังคับการกรม  ทุกกรม

    (6) รองผู้บังคับการกรม  ทุกกรม

    (7) ผู้บังคับกองพัน  ทุกกองพัน

    (8) รองผู้บังคับกองพัน  ทุกกองพัน

    (9) ผู้บังคับกองร้อย  ทุกกองร้อย

   1.2.3 ข้าราชการทหารในสังกัด กองทัพเรือ

    (1) ผู้บังคับการเรือ

    (2) ผู้ควบคุมเรือ

    (3) ผู้บังคับหน่วยทหารเรือตามที่กองทัพเรือจะก�าหนด

  1.3  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

   (1) เจ้าหน้าที่ต�ารวจทุกต�าแหน่ง

  1.4 กรุงเทพมหานคร

   (1) ผู้อ�านวยการส�านักเทศกิจ

   (2) รองผู้อ�านวยการส�านักเทศกิจ

   (3) ผู้อ�านวยการกองตรวจการเทศกิจ ผู้อ�านวยการกองบังคับการเทศกิจ

   (4) หัวหน้าฝ่ายในกองตรวจการเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายในกองบังคับการเทศกิจในสังกัด

    ส�านักเทศกิจ

   (5) นิติกร เจ้าพนักงานปกครอง  พนักงานปกครอง  เจ้าหน้าที่ปกครอง ระดับ  3  ขึ้นไป

ในกองตรวจการเทศกิจและกองบังคับการเทศกิจ  ในสังกัดส�านักเทศกิจ
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   (6) ผู้อ�านวยการเขต

   (7) ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเขต

   (8) หัวหน้าฝ่ายเทศกิจในส�านักงานเขต

   (9) เจ้าพนักงานปกครอง พนักงานปกครอง และเจ้าหน้าที่ปกครอง ระดับ 3 ขึ้นไปใน 

ฝ่ายเทศกิจ  ในสังกัดส�านักงานเขต

  เป็นพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545  มอี�านาจหน้าทีใ่นการป้องกนั  

จับกุม  ปราบปรามผู้กระท�าผิด  และยึดของกลางตามกฎหมายดังกล่าวภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

  ข้อ  2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ. 2547

สุวิทย์  คุณกิตติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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เล่ม  122  ตอนพิเศษ  67 ง ราชกิจจานุเบกษา 18 สงิหาคม 2548

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. ๒๕๔๕

 โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุการแต่งตัง้พนกังานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยราชการกระทรวงกลาโหม

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา  23  แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้

 ข้อ  1 ให้ยกเลกิความในข้อ 1.2.1  แห่งประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ลงวนัที่  

16 ธันวาคม  พ.ศ. 2547  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

 ข้อ  2 แต่งตั้งให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งดังต่อไปนี้

  2.1 ข้าราชการทหารในสังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม

   (1) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

   (2) รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ฝ่ายบริการ

   (3) รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ฝ่ายพัฒนา

   (4) เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

   (5) รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ฝ่ายบริหาร

   (6) รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ฝ่ายพัฒนา

   (7) ผู้อ�านวยการ ส�านักงานพัฒนาภาค 1, 2, 3, และ 4  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

   (8) ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

   (9) ผู้อ�านวยการส�านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

   (10) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ทุกหน่วย

   (11) ผูอ้�านวยการกองการเกษตรและสหกรณ์ ส�านกังานทหารพฒันา หน่วยบญัชาการทหาร

พัฒนา
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เล่ม  122  ตอนพิเศษ  67 ง ราชกิจจานุเบกษา 18 สงิหาคม 2548

 เป็นพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 มอี�านาจหน้าทีใ่นการป้องกนั จบักมุ 

ปราบปรามผู้กระท�าผิด และยึดของกลางตามกฎหมายดังกล่าวภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

 ข้อ  3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2548

(ลงนาม)  ยงยุทธ  ติยะไพรัช

ยงยุทธ  ติยะไพรัช

รัฐมนตรีว่าการประทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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เล่ม 123 ตอนพิเศษ 22 ง ราชกิจจานุเบกษา 10 กมุภาพนัธ์ 2549

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. ๒๕๔๕

 โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุการแต่งตัง้พนกังานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 แต่งตั้งให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปนี้ในสังกัดกรมป่าไม้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

 กรมป่าไม้

 (1) พนักงานพิทักษ์ป่า

 (2) นายช่างส�ารวจ

 (3) ช่างส�ารวจ

 (4) ช่างรังวัด

 (5) ควาญช้าง

 (6) นายท้ายเรือกลล�าน�้า

 (7) นายช่างเครื่องกล

 ข้อ 2 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 1  มีอ�านาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ 

พ.ศ.2545

 ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  30  มกราคม  พ.ศ.  2549

(ลงนาม)  ยงยุทธ  ติยะไพรัช

ยงยุทธ  ติยะไพรัช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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เล่ม  125  ตอนพิเศษ  106 ง  ราชกิจจานุเบกษา 24  มถินุายน  2551

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. ๒๕๔๕

พ.ศ. ๒๕๕๑

 โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุการแต่งตัง้พนกังานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา  23  แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศไว้ดังนี้

 ช้อ  1 ยกเลิกความข้อ 1.4 แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 

19  เมษายน พ.ศ.2547 เรือ่ง แต่งตัง้พนกังานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545 และใช้

ความต่อไปนี้

 “1.4  ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดั  ส�านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 

เจ้าพนักงานป่าไม้  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม”

 ข้อ  2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  3  มิถุนายน  พ.ศ. 2551

อนงค์วรรณ  เทพสุทิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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เล่ม  129  ตอนพิเศษ  62 ง ราชกิจจานุเบกษา 3  เมษายน  2554

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. ๒๕๔๕

 โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุการแต่งตัง้พนกังานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติภารกิจของกรมป่าไม้

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา  23  แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 ช้อ 1 แต่งตั้งให้พนักงานราชการต�าแหน่งดังต่อไปนี้ในสังกัดกรมป่าไม้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 

พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545  

  (1) นักวิชาการป่าไม้

  (2) นิติกร

  (3) พนักงานพิทักษ์ป่า

 ข้อ 2 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 1 มีอ�านาจหน้าที่ในการจับกุม ปราบปราม และยึดของกลาง 

ในการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545  

 ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2554

(ลงนาม)   ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข

ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ประกาศกรมป่าไม้





ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง  ก�าหนดแบบค�าขอ  แบบใบรับรอง  แบบใบอนุญาต  แบบหนังสืออนุญาตและแบบบัญชีต่างๆ

ตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.  ๒๕๔๕

 อาศัยอ�านาจตามความใน

 (1)  ข้อ  1  ข้อ  4  ข้อ  7  ข้อ  13  ข้อ  17  ข้อ  20  ข้อ  23  ข้อ  27  ข้อ  30  ข้อ  31  และ

ข้อ 35 แห่งกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต

ให้ม ีผลติ หรอืน�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ และการเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ให้มกี�าลงัเครือ่งจกัรกลเพิม่ขึน้รวมทัง้

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต  พ.ศ.2551

 (2)  ข้อ 1 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 7 ข้อ 9 และข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ และการขออนุญาตและการอนุญาตให้

น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่  พ.ศ.2551

 (3)  ข้อ  1 ข้อ 4 ข้อ 8 และข้อ 9 แห่งกฎกระทรวงก�าหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต และ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจ

เพื่อสินจ้าง พ.ศ. 2551 อธิบดีกรมป่าไม้จึงก�าหนดแบบค�าขอ  แบบใบรับรอง  แบบใบอนุญาต  แบบ

หนังสืออนุญาตและแบบบัญชีต่างๆ ตามกฎกระทรวงดังกล่าว ตามแบบท้ายประกาศนี้  ดังต่อไปนี้

 1. แบบ  ลซ.1 ค�าขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

 2.  แบบ  ลซ.2 ใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

   -  บันทึกการได้มาซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์  (ด้านหลัง  ลซ.2)

 3. แบบ  ลซ.3 ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

   -  บันทึกการเปลี่ยนแปลงก�าลังเลื่อยโซ่ยนต์ (ด้านหลัง  ลซ.3)

   -  บันทึกการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ (ด้านหลัง ลซ.3)

   -  เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ด้านหลัง  ลซ.3)

 4. แบบ  ลซ.4 ค�าขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์

 5. แบบ  ลซ.5 ใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์

   -  เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ (ด้านหลัง  ลซ.5)

 6. แบบ  ลซ.5/1 บัญชีและหมายเลขแสดงหน่วยการผลิตและการจ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ 
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   ส่วนเครื่องจักรกลต้นก�าลัง

 7.  แบบ  ลซ.5/2 บัญชีและหมายเลขแสดงหน่วยการผลิตและการจ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ 

   ส่วนแผ่นบังคับโซ่

 8.  แบบ  ลซ.6 ค�าขอรับใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

 9.  แบบ  ลซ.7 ใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

   -  บัญชีชนิดและรายละเอียดเลื่อยโซ่ยนต์ที่อนุญาต (ด้านหลัง  ลซ.7)

   -  เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ด้านหลัง  ลซ.7)

 10.  แบบ  ลซ.7/1 บัญชีรับและจ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์  ส่วนเครื่องจักรกลต้นก�าลัง

 11.  แบบ  ลซ.7/2 บัญชีรับและจ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์  ส่วนแผ่นบังคับโซ่

 12.  แบบ  ลซ.8 ค�าขออนญุาตเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ให้มกี�าลงัเครือ่งจกัรกลเพิม่ขึน้จาก 

   ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

 13.  แบบ  ลซ.9   ค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

 14.  แบบ  ลซ.10 ค�าขออนญุาตเปลีย่นแปลงพืน้ทีใ่ห้มหีรอืใช้เลือ่ยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจาก 

   ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

 15.  แบบ  ลซ.11 ค�าขออนุญาตน�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการ 

   ชั่วคราว

 16.  แบบ  ลซ.12 ใบรบัค�าขออนญุาตน�าเลือ่ยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัอนญุาตเป็นการ 

   ชั่วคราว

 17.  แบบ  ลซ.13   หนงัสอือนญุาตให้น�าเลือ่ยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัอนญุาตเป็นการ 

   ชั่วคราว

   - บนัทกึการอนญุาตต่อระยะเวลาการอนญุาตให้น�าเลือ่ยโซ่ยนต์ออกใช้ 

    นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว  (ด้านหลัง  ลซ.13)

   - เงือ่นไขท้ายหนงัสอือนญุาตให้น�าเลือ่ยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืน้ทีท่ีไ่ด้รบั 

    อนุญาตเป็นการชั่วคราว (ด้านหลัง  ลซ.13)

 18.  แบบ  ลซ.14 ค�าขอต่อระยะเวลาการอนญุาตให้น�าเลือ่ยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืน้ทีท่ีไ่ด้รบั 

   อนุญาตเป็นการชั่วคราว

 19.  แบบ  ลซ.15  ค�าขอรับใบแทนหนังสืออนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้ 

   รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว

 20.  แบบ  ลซ.16 ค�าขอรับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

 21.  แบบ  ลซ.17 ใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง 
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   -  เงือนไขท้ายใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

 22.  แบบ  ลซ.17/1   บัญชีแสดงเลื่อยโซ่ยนต์ที่รับไว้ซ่อมแซมตามใบอนุญาตให้ซ่อมแซม 

   เลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

 23.  แบบ  ลซ.18 ค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง 

   ทั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  9   มิถุนายน  พ.ศ. 2551

(นายสมชัย  เพียรสถาพร)

อธิบดีกรมป่าไม้

หมายเหตุ :- 1. แบบ  ลซ.1 – แบบ ลซ.9  ตามกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอ

อนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์  และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มี

ก�าลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต  พ.ศ.2551

 2. แบบ  ลซ.10 – แบบ ลซ.15 ตามกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ

อนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์  และการขออนุญาตและการอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

ออกใช้นอกพื้นที่ พ.ศ. 2551

 3. แบบ ลซ.16 – แบบ ลซ.18 ตามกฎกระทรวงก�าหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตและ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อ

สินจ้าง  พ.ศ.2551
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ค�าขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

 เขยีนที…่……………………………………………….

 วนัที…่………..เดอืน………………..…….พ.ศ…….............…..

 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………………………………………..

   เป็นบุคคลธรรมดา   เลขประจ�าตัวประชาชน       

สญัชาต…ิ……………เชือ้ชาต…ิ………………วนั เดอืน ปี เกดิ………………………………….อาย…ุ….………ปี มภีมูลิ�าเนา 

อยูบ้่านเลขที…่…….………….หมูท่ี…่……..…..ตรอก/ซอย………………………………………ถนน………………………………..

ต�าบล/แขวง……………………………………อ�าเภอ/เขต………………………………………จงัหวดั………………………………….

รหสัไปรษณย์ี………………………..หมายเลขโทรศพัท์…………………….………หมายเลขโทรสาร…………......………….

E-mail……………………………………………………….

 ประกอบอาชีพหรือกิจการ……….………………………………………………………….....………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   เป็นนติบิคุคลประเภท………………………………………………………………………….......………………

ชือ่นติบิคุคล……………………………………………………………..จดทะเบยีนเมือ่…………………………………………………..

ณ……….…………………………………………เลขทะเบยีนเลขที…่……………………………….ทีต่ัง้ส�านกังานเลขที…่…………

หมูท่ี…่…..…..…ตรอก/ซอย………………………………………………………ถนน……………….…………………………….………

ต�าบล/แขวง…………………………………….………………………อ�าเภอ/เขต……………………………………………………….

จังหวัด……….………………………………………..รหัสไปรษณีย์……………………….หมายเลขโทรศัพท์…………………..

หมายเลขโทรสาร………………………………………… E-mail……………………………………………………….

โดยผูม้อี�านาจลงชือ่แทนนติบิคุคล ชือ่……………………….……………………………………………………………………………..

เลขประจ�าตวัประชาชน         สญัชาต…ิ………...………เชือ้ชาต.ิ.…...…………....

วัน เดือน ปี เกิด………………………………….อายุ…….………ปี มีภูมิล�าเนาอยู่บ้านเลขที่……….……….…หมู่ที่…….....

ตรอก/ซอย……………………….………………ถนน………………………………………ต�าบล/แขวง……….…………………………

อ�าเภอ/เขต…………………….……………………จงัหวดั…………………………………….……รหสัไปรษณย์ี…………..…………

หมายเลขโทรศพัท์……………………………………………...………หมายเลขโทรสาร……………………..……………...…………

E-mail……………………………………………………….

 ประกอบอาชีพหรือกิจการ……….…………………………………………………….....……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลซ .1เลขรับที่…………………………………..

วนัที…่……………………………………….

ลงชื่อ…………………………ผู้รับค�าขอ
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 ขอยื่นต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีข้อความดังต่อไปนี้

 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ในฐานะ

   1.1 บุคคลธรรมดา

   1.2 นิติบุคคล

 2. จ�านวนเลื่อยโซ่ยนต์ที่ขออนุญาตให้มี รวม………………..เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

  2.1  ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง……………………...ก�าลังเครื่องจักรกล………..แรงม้า

แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………นิ้ว จ�านวน………………เครื่อง

  2.2  ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง……………………...ก�าลังเครื่องจักรกล………..แรงม้า

แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………นิ้ว จ�านวน………………เครื่อง

  2.3  ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง……………………...ก�าลังเครื่องจักรกล………..แรงม้า

แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………นิ้ว จ�านวน………………เครื่อง

  2.4  ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง……………………...ก�าลังเครื่องจักรกล………..แรงม้า

แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………นิ้ว จ�านวน………………เครื่อง

  2.5  ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง……………………...ก�าลังเครื่องจักรกล………..แรงม้า

แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………นิ้ว จ�านวน………………เครื่อง

 3. พืน้ทีท่ีจ่ะขออนญุาตมเีลือ่ยโซ่ยนต์……….…………………….…………………………………........………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4. โดยมวีตัถปุระสงค์หรอืประเภทของกจิการทีต้่องใช้เลือ่ยโซ่ยนต์ ดงันี…้………………................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

   5.1 มีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

   5.2 มีสัญชาติไทย

   5.3 มีภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

   5.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

   5.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

   5.6 ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตาม 

    พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่การถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวจะผ่านมาแล้ว 

    ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

   5.7 ไม่เคยต้องโทษส�าหรับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์

   5.8 ไม่เคยต้องโทษส�าหรับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

   5.9 ไม่เคยต้องโทษส�าหรับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ

   5.10 ไม่เคยต้องโทษส�าหรับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ

   5.11 ไม่เคยต้องโทษส�าหรบัความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า
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 6. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา ดังนี้

   6.1 บุคคลธรรมดา

     (1) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว

     (2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

     (3) หลักฐานประกอบอาชีพ (ถ้ามี)

     (4) หลกัฐานทีแ่สดงรายละเอยีดเกีย่วกบัอาชพีหรอืกจิการทีต้่องใช้เลือ่ย 

      โซ่ยนต์ (ถ้ามี)

   6.2  นิติบุคคล

     (1) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

     (2) ส�าเนาหนงัสอืบรคิณห์สนธแิละข้อบงัคบับรษิทัจ�ากดัทีจ่ดทะเบยีนไว้

     (3) ส�าเนาบตัรประจ�าตวั และส�าเนาทะเบยีนบ้านของผูม้อี�านาจลงนาม 

          ผูกพันนิติบุคคล

     (4) หลักฐานประกอบอาชีพ (ถ้ามี)

     (5) หลักฐานที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพหรือกิจการที่ต้องใช้ 

       เลื่อยโซ่ยนต์ (ถ้ามี)

   6.3 ผู้รับมอบอ�านาจให้ด�าเนินการแทน

     (1) เอกสารของบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ก�าหนดในข้อ 6.1 หรือ 6.2

     (2) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ�านาจ

     (3) หนังสือมอบอ�านาจ

   6.4 เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆตามที่ทางราชการแจ้งให้น�าส่ง

    .……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ขอ

(……………………………………….)

ส่วนด�าเนินการของเจ้าหน้าที่

การด�าเนินการตรวจสอบและพิจารณาค�าขอ

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

 1. ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค�าขอ ตามข้อ 6

   ครบถ้วนและถูกต้อง

   ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
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   (1) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (3) ………………………….……………………………………………………………………………………

   ไม่ถูกต้อง ดังนี้

   (1) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (3) ………………………….…………………………………………………………………………………… 

2. ผลการตรวจสอบการประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ ตามค�าขอ ข้อ 4

   เป็นอาชีพ/กิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์

   เป็นอาชีพ/กิจการที่ไม่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์

 3. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามค�าขอ ข้อ 5

   ได้ตรวจสอบประวัติกรณีไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ตามข้อ 5.5 แล้ว

   ได้ตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ ตามข้อ 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 และ 5.11 แล้ว

   มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ถูกต้องและครบถ้วน

   ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

   (1) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (3) ………………………….……………………………………………………………………………………

                             (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ความเห็นเจ้าหน้าที่

   เห็นสมควรอนุญาต

   1. ให้มีเลื่อยโซ่ยนต์  จ�านวน………………..เครื่อง ดังนี้

   1.1 ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง…………………ก�าลังเครื่องจักรกล………..แรงม้า 

แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………นิ้ว จ�านวน………………เครื่อง

   1.2 ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง…………………ก�าลังเครื่องจักรกล………..แรงม้า 

แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………นิ้ว จ�านวน………………เครื่อง

   1.3 ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง……………...ก�าลังเครื่องจักรกล………...แรงม้า 

แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………นิ้ว จ�านวน………………เครื่อง

   1.4 ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง……………….ก�าลังเครื่องจักรกล………….แรงม้า 

แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………นิ้ว จ�านวน………………เครื่อง
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  1.5 ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง………………..ก�าลังเครื่องจักรกล………..แรงม้า 

แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………นิ้ว จ�านวน………………เครื่อง

   2. โดยอนญุาตให้ใช้ในพืน้ที…่………………….…………………………………………………………

   3. ก�าหนดระยะเวลาใบรับรองภายใน……………..วัน นับจากวันออกใบรับรอง

  ไม่สมควรอนญุาต……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

           (ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ค�าสั่ง

   อนุญาต จ�านวน……………….เครื่อง

    แจ้งผลการพิจารณา

    ออกใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

   ไม่อนุญาต

    แจ้งผลการพิจารณา ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………………นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

                               (……………………………........................................………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

 ได้ออกใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ จ�านวน………………ฉบับ (1 ฉบับ/เครื่อง) 

 1. ใบรบัรองที…่……………………ลงวนัที…่………………………………วนัทีส่ิน้อาย…ุ…………………………

 2. ใบรับรองที่………………………ลงวันที่…………………………………วันที่สิ้นอายุ………………………… 

 3. ใบรบัรองที…่……………………ลงวนัที…่………………………………วนัทีส่ิน้อาย…ุ…………………………

 4. ใบรบัรองที…่……………………ลงวนัที…่………………………………วนัทีส่ิน้อาย…ุ…………………………

 5. ใบรบัรองที…่……………………ลงวนัที…่………………………………วนัทีส่ิน้อาย…ุ…………………………

(ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่

                                   (……………………………..............................………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ลซ .1

54



- 6 -

การด�าเนินการออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

ผลการตรวจสอบการด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์

ล�าดับที่ ใบรับรองที่
ระยะเวลาที่ก�าหนด

ประเภทเครื่องจักรกล

ต้นก�าลัง
ก�าลังเครื่องจักรกล

ความยาวแผ่น

บังคับโซ่

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

1

2

3

4

5

                            (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ความเห็นเจ้าหน้าที่

   ผลการตรวจสอบถูกต้อง เห็นควรออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

   ผลการตรวจสอบไม่ตรงตามใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ เห็นควรแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต

จ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ภายในหกสิบวัน

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

             (ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่

             (……………………..............…..............……………….)

             ต�าแหน่ง…………………………………………..

               วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………
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ค�าสั่ง

   ออกใบอนุญาตและท�าเครื่องหมายที่เลื่อยโซ่ยนต์

   ไม่อนญุาตและแจ้งให้ผูข้อรบัใบอนญุาตจ�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัที่ 

   ได้รับแจ้งการไม่อนุญาต หากมิได้ด�าเนินการภายในก�าหนดเวลา ให้เลื่อยโซ่ยนต์นั้นตก 

   เป็นของแผ่นดิน

   .…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                     (ลงชื่อ)……………………………………………นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

 ได้ออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ จ�านวน…………….ฉบับ ดังนี้

 1. ใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ ใบอนญุาตที…่…………………….ลงวนัที…่………………......…………….

เครือ่งหมายทีเ่ลือ่ยโซ่ยนต์ เครือ่งจกัรกลต้นก�าลงั……………………………….แผ่นบงัคบัโซ่……………………………….

 2. ใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ ใบอนญุาตที…่…………………….ลงวนัที…่………………......…………….

เครือ่งหมายทีเ่ลือ่ยโซ่ยนต์ เครือ่งจกัรกลต้นก�าลงั……………………………….แผ่นบงัคบัโซ่……………………………….

 3. ใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ ใบอนญุาตที…่…………………….ลงวนัที…่………………......…………….

เครือ่งหมายทีเ่ลือ่ยโซ่ยนต์ เครือ่งจกัรกลต้นก�าลงั……………………………….แผ่นบงัคบัโซ่……………………………….

 4. ใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ ใบอนญุาตที…่…………………….ลงวนัที…่………………......…………….

เครือ่งหมายทีเ่ลือ่ยโซ่ยนต์ เครือ่งจกัรกลต้นก�าลงั……………………………….แผ่นบงัคบัโซ่……………………………….

 5. ใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ ใบอนญุาตที…่…………………….ลงวนัที…่………………......…………….

เครือ่งหมายทีเ่ลือ่ยโซ่ยนต์ เครือ่งจกัรกลต้นก�าลงั……………………………….แผ่นบงัคบัโซ่……………………………….

              (ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ลซ .1
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- 8 -

กรณีไม่อนุญาต

   ได้จ�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์ดงักล่าวภายในหกสบิวนัแล้ว โดยจ�าหน่ายให้แก่……………………….

………………………………………..ตาม ลซ.2 ใบรบัรองที…่………………….สถานทีอ่อกใบรบัรอง………………………………. 

วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับรอง………………………………………

   ไม่สามารถด�าเนินการจ�าหน่ายได้ภายในหกสิบวัน ได้ตกเป็นของแผ่นดิน

    โดยการส่งมอบ  เมื่อวันที่……………เดือน……………………………..พ.ศ.…………

    โดยการยึด เมื่อวันที่……………เดือน……………………………..พ.ศ.…………

    ได้ลงทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ทีต่กเป็นของแผ่นดนิ ตามแบบ ลซ.ปม.1 ล�าดบัที…่…………. 

    หมายเลขทะเบียน ลซ.ปม………………วัน เดือน ปี…………………….แล้ว

             (ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

             (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญาต

(……………………………………….)

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ลซ .1
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ใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

ใบรับรองที่ 

สถานที่ออกใบรับรอง

วัน เดือน ปีที่ออกใบรับรอง

วัน เดือน ปีที่สิ้นอายุใบรับรอง

ชื่อผู้รับใบรับรอง

สัญชาติ  เชื้อชาติ

ภูมิล�าเนาบ้านเลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย

ถนน  ต�าบล/แขวง  อ�าเภอ  จังหวัด

ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง

ก�าลังเครื่องจักรกลต้นก�าลัง (แรงม้า)

แผ่นบังคับโซ่ความยาว (นิ้ว)

ที่ได้รับรองให้ซื้อ หรือมี

จาก

 ...............................................

      (...............................)

   นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

  ประทับตราประจ�าต�าแหน่ง

                                                       หมายเหตุ ประทับตราประจ�าหน่วยราชการ

                                                                                                          

              (แบบนี้มี ๓ ตอน)

ลซ .๒
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บันทึกการได้มาซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์
1. ข้าพเจ้า…………………………………..……………………………ชือ่นติบิคุคล…………………………………………….………….

 ภูมิล�าเนาบ้านเลขที่…….………หมู่ที่……………….ตรอก/ซอย………………………ถนน………………………………..

 ต�าบล/แขวง………………………………….…อ�าเภอ/เขต…………………………………จังหวัด……….....……………...... 

 รหัสไปรษณีย์………………………หมายเลขโทรศัพท์…………………………....…หมายเลขโทรสาร………......…

   เป็นผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ ใบอนญุาตที…่……………………………….………….................……

   ลงวนัที…่……….…………..…….……………สถานทีอ่อกใบอนญุาตจงัหวดั ……….........…………………..…

   เป็นผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้ผลติเลือ่ยโซ่ยนต์ ใบอนญุาตที…่………….…………………..................……………

   ลงวนัที…่……….…………..…….……………สถานทีอ่อกใบอนญุาตจงัหวดั ……….........…………………..…

   เป็นผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้น�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ ใบอนญุาตที…่………………………..…………...................…

   ลงวนัที…่……….…………..…….……………สถานทีอ่อกใบอนญุาตจงัหวดั ……….........…………………..…

2. ข้าพเจ้าได้     โอน /     จ�าหน่าย /    เป็นผู้น�าเข้าเพื่อมีและใช้ เลื่อยโซ่ยนต์ตามใบอนุญาต 

ดังกล่าวให้แก่ผู้ได้รับใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ฉบับนี้ มีรายละเอียดดังนี้

   เครื่องหมายเครื่องจักรกลต้นก�าลัง……………………………………….

   เครื่องหมายแผ่นบังคับโซ่………………………………………………………

   ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง……………………………………………...

   ก�าลังเครื่องจักรกลต้นก�าลัง…………………………………………แรงม้า

   แผ่นบังคับโซ่ความยาว……………………………………………….…….นิ้ว

   ชื่อทางการค้าของเลื่อยโซ่ยนต์ (ยี่ห้อ)………………………………….

   หมายเลขเครื่องจักรกลต้นก�าลัง…………………………………………….

   หมายเลขแผ่นบังคับโซ่…………………………………………………………..

(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้โอน/ผู้จ�าหน่าย/ผู้น�าเข้าเพื่อมีและใช้

                        (……………………………………………….)

                   วันที่………….เดือน………………….พ.ศ………….

หมายเหตุ 1. นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์มอบใบรบัรองให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ตอนกลางและตอนปลายให้แก่ผูข้อรบัใบอนญุาตให้

มีเลื่อยโซ่ยนต์

 2. ผูไ้ด้รบัอนญุาตน�าใบรบัรองให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์เพือ่ด�าเนนิการให้ได้มาซึง่เลือ่ยโซ่ยนต์จากผูม้เีลือ่ยโซ่ยนต์ (ผูโ้อน) 

หรือจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตหรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ผู้จ�าหน่าย) ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

 3. ผูโ้อนหรอืผูจ้�าหน่ายต้องบนัทกึการได้มาซึง่เลือ่ยโซ่ยนต์ในด้านหลงัใบรบัรองให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ทัง้สองตอน และ

ให้เก็บรักษาตอนกลางไว้ เพื่อการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไป แล้วมอบตอนปลายคืนให้ผู้ได้รับใบรับรองให้มี 

เลื่อยโซ่ยนต์

 4. ผูไ้ด้รบัใบรบัรองน�าตอนปลายพร้อมเลือ่ยโซ่ยนต์มาตดิต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ภายในสามสบิวนัเพือ่ตรวจ

สอบและออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ต่อไป

(พิมพ์ด้านหลังใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์)
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ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

ใบอนุญาตที่

สถานที่ออกใบอนุญาต

วัน เดือน ปี ที่ออกใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต

สัญชาติ  เชื้อชาติ

ภูมิล�าเนาบ้านเลขที่ หมู่ที่  ตรอก/ซอย

ถนน  ต�าบล/แขวง อ�าเภอ/เขต  จังหวัด

พื้นที่ที่อนุญาตให้ใช้เลื่อยโซ่ยนต์

วัตถุประสงค์ / ประเภทกิจการที่ใช้

เครื่องหมายเครื่องจักรกลต้นก�าลัง

เครื่องหมายแผ่นบังคับโซ่

ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง

ก�าลังเครื่องจักรกลต้นก�าลัง (แรงม้า)

แผ่นบังคับโซ่ความยาว (นิ้ว)

ยี่ห้อของเลื่อยโซ่ยนต์ 

หมายเลขเครื่องจักรกลต้นก�าลัง

หมายเลขแผ่นบังคับโซ่

ใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ฉบบันีใ้ห้มอีายกุารอนญุาตตลอดเวลาทีผู่ไ้ด้รบัใบอนญุาตเป็นเจ้าของเลือ่ยโซ่ยนต์

นี้ และไม่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด

 ..............................................

      (...............................)

   นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

  ประทับตราประจ�าต�าแหน่ง

                                           หมายเหตุ ประทับตราประจ�าหน่วยราชการ                                                                                                       

              (แบบนี้มี ๒ ตอน)

ลซ .๓
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บันทึกการเปลี่ยนแปลงก�าลังเลื่อยโซ่ยนต์

ล�าดับที่ วัน เดือน ปี
รายการบันทึกการเปลี่ยนแปลงก�าลังเครื่องจักรกล

นายทะเบียน   เลื่อยโซ่ยนต์
อนุญาตเดิม (แรงม้า) อนุญาตใหม่ (แรงม้า)

บันทึกการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์

ล�าดับที่ วัน เดือน ปี
พื้นที่ที่อนุญาต

ให้ใช้เลื่อยโซ่ยนต์

เครื่องหมายเครื่อง 

จักรกลต้นก�าลัง

เครื่องหมาย

แผ่นบังคับโซ่
นายทะเบียน   เลื่อยโซ่ยนต์

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

 1. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมีใบอนุญาตหรือส�าเนาภาพถ่ายใบอนุญาตส�าหรับเลื่อยโซ่ยนต์เครื่องนั้นเพื่อแสดง

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทันที

 2. ผู ้ได้รับใบอนุญาตจะใช้เลื่อยโซ่ยนต์ได้เฉพาะในเขตท้องที่ให้ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตามที่ก�าหนดไว้ใน 

ใบอนุญาต

 3. ห้ามมิให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ใน 

ใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

 4. กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างจากที่ระบุไว้ใน

ใบอนุญาต ให้ขออนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

 5. กรณปีระสงค์จะน�าหรอืให้ผูอ้ืน่น�าเลือ่ยโซ่ยนต์ของตนออกไปใช้นอกพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัอนญุาตเป็นการชัว่คราว 

ต้องขออนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ก่อน

 6. หากเครื่องหมายเลื่อยโซ ่ยนต์ช�ารุดหรือเสียหาย ให้ผู ้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ ่ยนต์แจ ้งต ่อ 

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อท�าเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์นั้นใหม่

 7. กรณทีีเ่ลือ่ยโซ่ยนต์สญูหายหรอืช�ารดุเสยีหายจนไม่สามารถใช้งานได้อกีต่อไปให้แจ้งการสญูหายหรอืช�ารดุ

เสียหายต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อประทับตรายกเลิกการใช้ใบอนุญาต

 8. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตาย ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้ตายแจ้งการตายและการ

ครอบครองต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ตามใบอนญุาตภายในก�าหนดหกสบิวนันบัแต่วนัทีท่ราบการตายของ ผูไ้ด้รบั

ใบอนุญาต

 9. นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์อาจเพิกถอนใบอนุญาตกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ 

ต้องห้ามตามที่ก�าหนด หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวงหรือไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาต
(หมายเหตุ พิมพ์ด้านหลังใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์)
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ค�าขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์

 เขยีนที…่……………………………………………….

 วนัที…่………..เดอืน…………………….พ.ศ……...................

 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………………………………………..

   เป็นบุคคลธรรมดา   เลขประจ�าตัวประชาชน       

สญัชาต…ิ……………เชือ้ชาต…ิ………………วนั เดอืน ปี เกดิ………………………………….อาย…ุ….………ปี มภีมูลิ�าเนา 

อยูบ้่านเลขที…่…….………….หมูท่ี…่……..…..ตรอก/ซอย………………………………………ถนน………………………………..

ต�าบล/แขวง……………………………………อ�าเภอ/เขต………………………………………จงัหวดั…………………………………

รหสัไปรษณย์ี………………………..หมายเลขโทรศพัท์…………………….………หมายเลขโทรสาร…………......…………...

E-mail……………………………………………………….

 ประกอบอาชีพหรือกิจการ……….………………………………………………………….....……………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   เป็นนติบิคุคลประเภท………………………………………………………………………….......………………

ชือ่นติบิคุคล……………………………………………………………..จดทะเบยีนเมือ่…………………………………………………..

ณ……….…………………………………………เลขทะเบยีนเลขที…่……………………………….ทีต่ัง้ส�านกังานเลขที…่…………

หมูท่ี…่…..…..…ตรอก/ซอย………………………………………………………ถนน……………….…………………………….………

ต�าบล/แขวง…………………………………….………………………อ�าเภอ/เขต……………………………………………………………

จงัหวดั……….………………………………………..รหสัไปรษณย์ี……………………….หมายเลขโทรศพัท์……………………..

หมายเลขโทรสาร………………………………………… E-mail……………………………………………………….

โดยผูม้อี�านาจลงชือ่แทนนติบิคุคล ชือ่……………………….……………………………………………………………………………..

เลขประจ�าตวัประชาชน         สญัชาต…ิ………...………เชือ้ชาต.ิ.…...…………..

วัน เดือน ปี เกิด………………………………….อายุ…….………ปี มีภูมิล�าเนาอยู่บ้านเลขที่……….……….…หมู่ที่…….....

ตรอก/ซอย……………………….………………ถนน………………………………………ต�าบล/แขวง……….……………………..…

อ�าเภอ/เขต…………………….……………………จงัหวดั…………………………………….……รหสัไปรษณย์ี…………..………..

หมายเลขโทรศพัท์……………………………………………...………หมายเลขโทรสาร……………………..…………….…………..

E-mail……………………………………………………….

 ประกอบอาชีพหรือกิจการ……….…………………………………………………….....……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลซ .4เลขรับที่…………………………………..

วนัที…่……………………………………….

ลงชื่อ…………………………ผู้รับค�าขอ
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 ขอยื่นต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีข้อความดังต่อไปนี้

 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุญาตผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ในฐานะ

   1.1 บุคคลธรรมดา

   1.2 นิติบุคคล

 2. สถานทีท่ีจ่ะผลติเลือ่ยโซ่ยนต์ ตัง้อยูท่ีบ้่านเลขที…่…………… .หมูท่ี…่………..ตรอก/ซอย………………………

ถนน……………………………………ต�าบล/แขวง………………………………………อ�าเภอ/เขต……………………………………

จังหวัด………………………………….รหัสไปรษณีย์………………………หมายเลขโทรศัพท์…………….……………………..

หมายเลขโทรสาร…………......................…………….E-mail…………....….................................………….................

หลักฐานที่ดินประเภท…………………………………….…………………………………………………………………………………

เลือ่ยโซ่ยนต์ทีจ่ะผลติ   ประเภทเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงัทีจ่ะผลติ…………………………………………………………......

และหรือ     แผ่นบังคับโซ่

 3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

   3.1 มีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

   3.2 มีสัญชาติไทย

   3.3 มีภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

   3.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

   3.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

   3.6 ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตาม

    พระราชบญัญตันิีเ้ว้นแต่การถกูเพกิถอนใบอนญุาตดงักล่าวจะผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

    นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

 4. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา ดังนี้

   4.1 บุคคลธรรมดา

    (1) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว

    (2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

   4.2 นิติบุคคล

    (1) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

    (2) ส�าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทจ�ากัดที่จดทะเบียนไว้

    (3) ส�าเนาบตัรประจ�าตวั และส�าเนาทะเบยีนบ้านของผูม้อี�านาจลงนามผกูพนันติบิคุคล

   4.3 ผู้รับมอบอ�านาจให้ด�าเนินการแทน

    (1) เอกสารของบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ก�าหนดในข้อ 4.1 หรือ 4.2

    (2) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ�านาจ

    (3) หนังสือมอบอ�านาจ
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   4.4 หลักฐานการมีสิทธิในสถานที่ที่จะท�าการผลิต

    (1) ส�าเนาหลักฐานที่ดิน

    (2) สัญญาเช่าหรือเช่าซื้อที่ดิน

    (3) หนังสือยินยอมของผู้มีสิทธิในที่ดินที่แสดงว่ายินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อเป็น

สถานที่ที่จะผลิตเลื่อยโซ่ยนต์

   4.5 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งและเส้นทางสถานที่ที่จะผลิตเลื่อยโซ่ยนต์

   4.6 เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆตามที่ทางราชการแจ้งให้น�าส่ง

.……………………………………………………………………………………………………………………………..............................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ขอ

(……………………………………….)

ส่วนด�าเนินการของเจ้าหน้าที่

การด�าเนินการตรวจสอบและพิจารณาค�าขอ

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

 1. ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค�าขอ ตามข้อ 6

   ครบถ้วนและถูกต้อง

   ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

   (1) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (3) ………………………….……………………………………………………………………………………

   ไม่ถูกต้อง ดังนี้

   (1) ………………………….…………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….…………………………………………………………………………………… 

   (3) ………………………….……………………………………………………………………………………

 2. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามค�าขอ ข้อ 3

   ได้ตรวจสอบประวัติกรณีไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ตามข้อ 3.5 แล้ว

   มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ถูกต้องและครบถ้วน

   ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
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   (1) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (3) ………………………….……………………………………………………………………………………

                             (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ความเห็นเจ้าหน้าที่

  เห็นสมควรอนุญาต …………………………………………………………………………………………………       

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………          

  ไม่สมควรอนญุาต…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….......................................…       

           (ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ค�าสั่ง

   อนุญาต

    แจ้งผลการพิจารณา

    ออกใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

   ไม่อนุญาต

    แจ้งผลการพิจารณา ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                     (ลงชื่อ)……………………………………………นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ลซ .4
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 ได้ออกใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่………………………ลงวันที่….………………..

              (ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ลซ .4
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ใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์

ใบอนุญาตที่………………………………………     ทีท่�าการ………………………...........................…………………..

 วนัที…่…………….เดอืน………………………..พ.ศ……...........

 อนญุาตให้…………………………………………..…………………..มภีมูลิ�าเนาอยูบ้่านเลขที…่………………หมูท่ี…่…..

….……ตรอก/ซอย……………..………………………….……...………ถนน……………………………………..………………….......... 

ต�าบล/แขวง……………………………..……………..……………..อ�าเภอ/เขต……………………………….……………………………

จงัหวดั……………………………………..……………………………………..ผลติเลือ่ยโซ่ยนต์ ประเภทเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงั 

……………………………………………………………………………..………...และหรอืแผ่นบงัคบัโซ่  สถานทีท่ีอ่นญุาตให้ผลิต 

บ้านเลขที…่……….…….………..หมูท่ี…่……...………ตรอก/ซอย…………………………….………….….……………………….. 

ถนน……………………………….………………………………………ต�าบล/แขวง…………………………..…………..…………………

อ�าเภอ/เขต…………………..…….…………………………………….จงัหวดั…………………………..…….………….…………..……

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้มีอายุตลอดเวลาที่ผู้ได้รับอนุญาตยังคงผลิตเลื่อยโซ่ยนต์อยู่ และไม่ขาดคุณสมบัติหรือมี

ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด

 ...............................................

      (...............................)

   นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

  ประทับตราประจ�าต�าแหน่ง

                                             หมายเหตุ ประทับตราประจ�าหน่วยราชการ

       

                         (แบบนี้มี ๒ ตอน)
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เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์

 1. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต

ให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์

 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ต้องจัดท�าบัญชีและหมายเลขแสดงหน่วยการผลิตและการ

จ�าหน่ายตามแบบที่ก�าหนด ลซ.5/1 และลซ.5/2

 3. ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้ผลติเลือ่ยโซ่ยนต์จะต้องรายงานส�าเนาบญัชแีละหมายเลขแสดงหน่วยการผลติ

และการจ�าหน่ายตามแบบ ลซ.5/1 และลซ.5/2 ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้ออกใบอนุญาตทราบภายใน 

7 วัน หลังจากสิ้นเดือนทุกเดือน

 4. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์จะท�าการจ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ได้แต่เฉพาะแก่ผู้ที่มีใบรับรอง

ให้มีเลื่อยโซ่ยนต์เท่านั้น

 5. ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้ผลติเลือ่ยโซ่ยนต์เมือ่จะจ�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์ให้แก่ผูไ้ด้รบัใบรบัรองให้มเีลือ่ยโซ่

ยนต์ จะต้องบันทึกข้อมูลด้านหลังใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ลซ.2 ทั้งฉบับ    ตอนกลางและตอนปลาย แล้ว

เก็บรักษา ลซ.2 ตอนกลางไว้ตลอดเวลาเพื่อการตรวจสอบ

 6. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ตาม 

ใบอนุญาตอีกต่อไป ให้แจ้งให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนการเลิก

ประกอบกิจการผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ และให้ด�าเนินการจ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่ยัง คงมีอยู่ในครอบครองให้แล้ว

เสรจ็ภายในระยะเวลาดงักล่าว และให้น�าใบอนญุาตส่งคนืต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์เพือ่ประทบัตรายกเลกิ

ใบอนุญาตต่อไป

 ในกรณีที่ไม่สามารถจ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ที่ยังคงมีอยู่ในครอบครองให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาได้ 

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จะด�าเนินการขายทอดตลาดเลื่อยโซ่ยนต์ที่เหลืออยู่ เงินสุทธิที่ได้จากการขายเป็น

ของผู้แจ้งการเลิกประกอบกิจการผลิตเลื่อยโซ่ยนต์

 7. นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์อาจเพกิถอนใบอนญุาตกรณผีูไ้ด้รบัใบอนญุาตขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะ

ต้องห้ามตามที่ก�าหนด หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง หรือไม่

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาต

 8. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องอ�านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์

(พิมพ์ด้านหลังใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์)
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ค�าขอรับใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

 เขยีนที…่……………………………………………….

 วนัที…่………..เดอืน…………………….พ.ศ…….....................

 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………………………………………..

   เป็นบุคคลธรรมดา   เลขประจ�าตัวประชาชน       

สญัชาต…ิ……………เชือ้ชาต…ิ………………วนั เดอืน ปี เกดิ………………………………….อาย…ุ….………ปี มภีมูลิ�าเนา 

อยูบ้่านเลขที…่…….………….หมูท่ี…่……..…..ตรอก/ซอย………………………………………ถนน………………………………..

ต�าบล/แขวง……………………………………อ�าเภอ/เขต………………………………………จงัหวดั………………………………….

รหสัไปรษณย์ี………………………..หมายเลขโทรศพัท์…………………….………หมายเลขโทรสาร…………......…………..

E-mail……………………………………………………….

 ประกอบอาชีพหรือกิจการ……….………………………………………………………….....………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   เป็นนติบิคุคลประเภท………………………………………………………………………….......…………………

ชือ่นติบิคุคล……………………………………………………..จดทะเบยีนเมือ่…………………………………………………………..

ณ……….……………………………………เลขทะเบยีนเลขที…่……………………………….ทีต่ัง้ส�านกังานเลขที…่………………

หมูท่ี…่…..…..…ตรอก/ซอย………………………………………………………ถนน……………….…………………………….………

ต�าบล/แขวง…………………………………….………………………อ�าเภอ/เขต……………………………………………………….

จังหวัด……….………………………………………..รหัสไปรษณีย์……………………….หมายเลขโทรศัพท์…………………..

หมายเลขโทรสาร………………………………………… E-mail……………………………………………………….

โดยผู้มีอ�านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ……………………….…………………………………………………………………………

เลขประจ�าตวัประชาชน         สญัชาต…ิ………...………เชือ้ชาต.ิ.…...………......

วนั เดอืน ปี เกดิ………………………………….อาย…ุ….………ปี มภีมูลิ�าเนาอยูบ้่านเลขที…่…….……….…หมูท่ี…่….........

ตรอก/ซอย……………………….………………ถนน………………………………………ต�าบล/แขวง……….……………………..…

อ�าเภอ/เขต…………………….……………………จงัหวดั…………………………………….……รหสัไปรษณย์ี…………..…….…..

หมายเลขโทรศพัท์……………………………………………...………หมายเลขโทรสาร……………………..……………...………..

E-mail……………………………………………………….

 ประกอบอาชีพหรือกิจการ……….…………………………………………………….....……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลซ .๖เลขรับที่…………………………………..

วนัที…่……………………………………….

ลงชื่อ…………………………ผู้รับค�าขอ
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 ขอยื่นต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีข้อความดังต่อไปนี้

 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุญาตน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในฐานะ

   1.1 บุคคลธรรมดา

   1.2 นิติบุคคล

 2. วัตถุประสงค์ของการน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

   2.1 เพื่อมีและใช้

   2.2 เพื่อการจ�าหน่าย

 3. ก�าหนดระยะเวลาทีข่อน�าเข้าภายใน……………..วนั นบัจากวนัทีไ่ด้รบัใบอนญุาตให้น�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์

 4. จ�านวนเลื่อยโซ่ยนต์ที่ขออนุญาตน�าเข้า รวม………………..เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

  4.1 ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง……………………...ก�าลังเครื่องจักรกล………..แรงม้า

แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………นิ้ว จ�านวน………………เครื่อง

  4.2 ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง……………………...ก�าลังเครื่องจักรกล………..แรงม้า

แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………นิ้ว จ�านวน………………เครื่อง

   4.3 ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง……………………...ก�าลังเครื่องจักรกล………..แรงม้า

แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………นิ้ว จ�านวน………………เครื่อง

  4.4 ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง……………………...ก�าลังเครื่องจักรกล………..แรงม้า

แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………นิ้ว จ�านวน………………เครื่อง

  4.5 ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง……………………...ก�าลังเครื่องจักรกล………..แรงม้า

แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………นิ้ว จ�านวน………………เครื่อง

 5. สถานทีเ่กบ็รกัษาเลือ่ยโซ่ยนต์ทีจ่ะน�าเข้า เพือ่จ�าหน่าย อยูท่ีบ้่านเลขที…่……..……………หมูท่ี…่……….. 

ตรอก/ซอย………………….……………………….................ถนน……….............…………………………………………………. 

ต�าบล/แขวง……………………………….……..อ�าเภอ/เขต……………………………………จงัหวดั…………………………………

รหสัไปรษณย์ี……………………………หมายเลขโทรศพัท์……………………………..หมายเลขโทรสาร……………………….

 6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

   6.1 มีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

   6.2 มีสัญชาติไทย

   6.3 มีภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

   6.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

   6.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

   6.6 ไม่อยู ่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตาม 

พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่การถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว จะผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาต

ลซ .๖

72



- 3 -

 7. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา ดังนี้

   7.1 บุคคลธรรมดา

    (1) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว

    (2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

   7.2 นิติบุคคล

    (1) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

    (2) ส�าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทจ�ากัดที่จดทะเบียนไว้

    (3) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว และส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน

นิติบุคคล

   7.3 ผู้รับมอบอ�านาจให้ด�าเนินการแทน

    (1) เอกสารของบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ก�าหนดในข้อ 7.1 หรือ 7.2

    (2) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ�านาจ

    (3) หนังสือมอบอ�านาจ

   7.4 ใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ. 2 ตอนกลางและตอนปลาย)

   7.5 หลักฐานการมีสิทธิในสถานที่เก็บเลื่อยโซ่ยนต์

    (1) ส�าเนาหลักฐานที่ดิน

    (2) สัญญาเช่าหรือเช่าซื้อ

    (3) หนังสือยินยอมของผู้มีสิทธิในที่ดินที่แสดงว่ายินยอมหรืออนุญาตให้ใช้เป็น

สถานที่เพื่อเก็บเลื่อยโซ่ยนต์

   7.6 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งและเส้นทางสถานที่เก็บเลื่อยโซ่ยนต์

   7.7 เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆตามที่ทางราชการแจ้งให้น�าส่ง

.………………………………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ขอ

(……………………………………….)

ส่วนด�าเนินการของเจ้าหน้าที่

การด�าเนินการตรวจสอบและพิจารณาค�าขอ

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

 1. ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค�าขอ ตามข้อ 7

   ครบถ้วนและถูกต้อง

   ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
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   (1) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (3) ………………………….……………………………………………………………………………………

   ไม่ถูกต้อง ดังนี้

   (1) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (3) ………………………….……………………………………………………………………………………

 2. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามค�าขอ ข้อ 6

   ได้ตรวจสอบประวัติกรณีไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ตามข้อ 6.5 แล้ว

   มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ถูกต้องและครบถ้วน

   ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

   (1) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (3) ………………………….……………………………………………………………………………………

                           (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ความเห็นเจ้าหน้าที่

  เห็นสมควรอนุญาต

  1. ให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ จ�านวน…………………….เครื่อง ดังนี้

  1.1 ประเภทเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงั……….....……...ก�าลงัเครือ่งจกัรกล….…....................…..แรงม้า

แผ่นบังคับโซ่ความยาว……….…………นิ้ว จ�านวน………………เครื่อง

  1.2 ประเภทเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงั……….....……...ก�าลงัเครือ่งจกัรกล….…....................…..แรงม้า

แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………นิ้ว จ�านวน………………เครื่อง

  1.3 ประเภทเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงั……….....……...ก�าลงัเครือ่งจกัรกล….…....................…..แรงม้า

แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………นิ้ว จ�านวน………………เครื่อง

  1.4 ประเภทเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงั……….....……...ก�าลงัเครือ่งจกัรกล….…....................…..แรงม้า

แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………นิ้ว จ�านวน………………เครื่อง

  1.5 ประเภทเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงั……….....……...ก�าลงัเครือ่งจกัรกล….…....................…..แรงม้า

แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………นิ้ว จ�านวน………………เครื่อง

  2. ก�าหนดระยะเวลาที่อนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ ภายใน……………….วัน นับจาก 

วันออกใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

ลซ .๖
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  3. สถานที่เก็บรักษาเลื่อยโซ่ยนต์ที่จะน�าเข้า เพื่อจ�าหน่าย อยู่ที่บ้านเลขที่……………..หมู่ที่……….

………ตรอก/ซอย…………………………ถนน……………………………………….ต�าบล/แขวง…………………………………….

อ�าเภอ/เขต………………………………........……จังหวัด……………………….............……รหัสไปรษณีย…………………… 

หมายเลขโทรศัพท์…………………………หมายเลขโทรสาร…………………………………..

  ไม่สมควรอนุญาต…………………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

              (ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ค�าสั่ง

  อนุญาต จ�านวน……………….เครื่อง ก�าหนดระยะเวลาน�าเข้า ภายใน………………วัน

   แจ้งผลการพิจารณา

   ออกใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

  ไม่อนุญาต

   แจ้งผลการพิจารณา………………………………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                     (ลงชื่อ)……………………………………………นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

 ได้ออกใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่………………ลงวันที่….………………………

           (ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ลซ .๖
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 การตรวจสอบกรณีขอน�าเข้าเพื่อใช้  ตามใบอนุญาตที่……………….ลงวันที่……………………………

ล�าดับที่
ระยะเวลาที่ก�าหนด ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง ก�าลังเครื่องจักรกล ความยาวแผ่นบังคับโซ่

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

1

2

3

4

5

                             (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ความเห็นเจ้าหน้าที่

  ผลการตรวจสอบถูกต้อง เห็นควรออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ต่อไป

  ผลการตรวจสอบไม่ถูกต้อง เห็นควรแจ้งการไม่อนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบและให้ผู้ขอรับ 

ใบอนญุาตจ�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งการไม่อนญุาตหากมไิด้ด�าเนนิการภายใน

ก�าหนดเวลา ให้เลื่อยโซ่ยนต์นั้นตกเป็นของแผ่นดิน…………………..…………………..………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………...........................................

            (ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ค�าสั่ง

  ออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ต่อไป

  ไม่อนุญาตและแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ภายในหกสิบวันนับแต่

วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุญาต หากมิได้ด�าเนินการภายในก�าหนดเวลา ให้เลื่อยโซ่ยนต์นั้นตกเป็นของแผ่นดิน

                     (ลงชื่อ)……………………………………………นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ลซ .๖
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กรณีไม่อนุญาต

  ได้จ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าวภายในหกสิบวันแล้ว โดยจ�าหน่ายให้แก่………………….ตาม ลซ.2 

ใบรบัรองที…่……..........……….สถานทีอ่อกใบรบัรอง…………………………..วนั เดอืน ปีทีอ่อกใบรบัรอง…………………

  ไม่สามารถด�าเนินการจ�าหน่ายได้ภายในหกสิบวัน ได้ตกเป็นของแผ่นดิน

    โดยการส่งมอบ เมื่อวันที่……………เดือน…………………………..พ.ศ………….

    โดยการยึด เมื่อวันที่……………เดือน…………………………..พ.ศ………….

    ได้ลงทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดิน ตามแบบ ลซ.ปม.1 ล�าดับที่…………….

หมายเลขทะเบียน ลซ.ปม……………วัน เดือน ปี………………………..แล้ว

(ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญาต

(……………………………………….)

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………
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       ใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

ใบอนุญาตที่………………………………………     ทีท่�าการ………………………...........................…………………..

 วนัที…่…………….เดอืน………………………..พ.ศ……...........

 อนญุาตให้…………………………………………..…………………..มภีมูลิ�าเนาอยูบ้่านเลขที…่………………หมูท่ี…่…..

….……ตรอก/ซอย……………..………………………….……...………ถนน……………………………………..………………….......... 

ต�าบล/แขวง……………………………..……………..……………..อ�าเภอ/เขต……………………………….……………………….

จงัหวดั……………………………..…………………วตัถปุระสงค์ของการน�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์เพือ่………………………………..

จ�านวน…………….....……....……เครือ่ง ชนดิและรายละเอยีดเลือ่ยโซ่ยนต์ตามบญัชท้ีายใบอนญุาตนี ้สถานทีเ่กบ็ 

เลื่อยโซ ่ยนต ์ ชื่อสถานที่……………………………………..……………….บ ้านเลขที่……………….……….… 

หมูท่ี…่…………..ตรอก/ซอย………..……………….……………………….……..ถนน…..………….…………………………………. 

ต�าบล/แขวง………………………………………….………..……….อ�าเภอ/เขต…………..…………….……………….…………… 

จงัหวดั….…………………………ใบอนญุาตฉบบันีใ้ห้มอีายสุิน้สดุในวนัที…่…..…….เดอืน…………………พ.ศ……………

 ...............................................

      (...............................)

   นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

  

                                               หมายเหตุ ประทับตราประจ�าหน่วยงานราชการ

(แบบนี้มี 2 ตอน)
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บัญชีชนิดและรายละเอียดเลื่อยโซ่ยนต์ที่อนุญาตให้น�าเข้า
 1. ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง……………………………………………………………………………………..

ก�าลงัเครือ่งจกัรกล……………………แรงม้า แผ่นบงัคบัโซ่ ความยาว……………….นิว้ จ�านวน……………………เครือ่ง

 2. ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง………………………………………………………………………………………

ก�าลงัเครือ่งจกัรกล……………………แรงม้า แผ่นบงัคบัโซ่ ความยาว……………….นิว้ จ�านวน……………………เครือ่ง

 3. ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง………………………………………………………………………………………

ก�าลังเครื่องจักรกล……………………แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ ความยาว……………….นิ้ว จ�านวน…..………………เครื่อง

 4. ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง……………………………………..………………………………………………

ก�าลงัเครือ่งจกัรกล……………………แรงม้า แผ่นบงัคบัโซ่ ความยาว……………….นิว้ จ�านวน……………………เครือ่ง

 5. ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง……………………………………………………………………………………..

ก�าลังเครื่องจักรกล……………………แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ ความยาว………………นิ้ว จ�านวน…………….…....เครื่อง

                  

เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์
 1. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อใช้ เมื่อน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ตามที่ได้รับใบอนุญาต แล้วให้

น�าเลื่อยโซ่ยนต์และใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์มอบให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อด�าเนินการต่อไป ภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่ศุลกากรได้ตรวจมอบไปถูกต้องแล้ว

 2. ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้น�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์เพือ่การจ�าหน่าย เมือ่น�าเข้าแล้วให้จดัท�าบญัชรีบัและจ�าหน่าย 

เลื่อยโซ่ยนต์ ตามแบบที่ก�าหนด ลซ.7/1 และลซ.7/2 แจ้งให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ทราบภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่ศุลกากรได้ตรวจมอบไปถูกต้องแล้ว และให้รายงานส�าเนาบัญชีรับและจ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ ตาม

แบบ ลซ.7/1 และลซ.7/2 ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ทราบภายใน 7 วัน หลังจากสิ้นเดือนทุกเดือน

 3. ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้น�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์เพือ่การจ�าหน่าย ต้องแสดงใบอนญุาตไว้ในทีเ่ปิดเผย ณ สถาน

ที่ที่ได้รับอนุญาตให้เก็บและจ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์

 4. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อการจ�าหน่ายจะท�าการจ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ได้แต่

เฉพาะแก่ผู้ที่มีใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์เท่านั้น

 5. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์เมื่อจะจ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ให้แก่ผู้ได้รับใบรับรองให้มีเลื่อย

โซ่ยนต์ จะต้องบันทึกข้อมูลด้านหลังใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ลซ.2 ทั้งฉบับตอนกลางและตอนปลาย แล้ว

เก็บรักษา ลซ.2 ตอนกลางไว้ตลอดเวลา เพื่อการตรวจสอบ

 6. นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์อาจเพกิถอนใบอนญุาตกรณผีูไ้ด้รบัใบอนญุาตขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะ 

ต้องห้ามตามที่ก�าหนด หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง หรือไม่

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาต

 7. ผูไ้ด้รบัอนญุาตให้น�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์เพือ่การจ�าหน่ายต้องอ�านวยความสะดวกแก่พนกังานเจ้าหน้าที่

ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์

(พิมพ์ด้านหลังใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์)
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ค�าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์

ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

 เขยีนที…่……………………………………………….

 วันที่…………..เดือน…………………….พ.ศ……..…..

 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………………………………………..

   เป็นบุคคลธรรมดา   เลขประจ�าตัวประชาชน       

สญัชาต…ิ……………เชือ้ชาต…ิ………………วนั เดอืน ปี เกดิ………………………………….อาย…ุ….………ปี มภีมูลิ�าเนา 

อยูบ้่านเลขที…่…….………….หมูท่ี…่……..…..ตรอก/ซอย………………………………………ถนน………………………………..

ต�าบล/แขวง……………………………………อ�าเภอ/เขต………………………………………จงัหวดั………………………………….

รหสัไปรษณย์ี………………………..หมายเลขโทรศพัท์…………………….………หมายเลขโทรสาร…………......…………...

E-mail……………………………………………………….

 ประกอบอาชีพหรือกิจการ……….………………………………………………………….....………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   เป็นนติบิคุคลประเภท………………………………………………………………………….......………………

ชือ่นติบิคุคล……………………………………………………………..จดทะเบยีนเมือ่…………………………………………………..

ณ……….…………………………………………เลขทะเบยีนเลขที…่……………………………….ทีต่ัง้ส�านกังานเลขที…่…………

หมูท่ี…่…..…..…ตรอก/ซอย………………………………………………ถนน……………….…………………………………….………

ต�าบล/แขวง…………………………………….………………………อ�าเภอ/เขต……………………………………………………….

จังหวัด……….………………………………………..รหัสไปรษณีย์……………………….หมายเลขโทรศัพท์…………………..

หมายเลขโทรสาร………………………………………… E-mail……………………………………………………….

โดยผู้มีอ�านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ……………………….…………………………………………………………………………

เลขประจ�าตวัประชาชน         สญัชาต…ิ………...………เชือ้ชาต.ิ.…...………….....

วัน เดือน ปี เกิด………………………………….อายุ…….………ปี มีภูมิล�าเนาอยู่บ้านเลขที่……….……….…หมู่ที่…….....

ตรอก/ซอย……………………….………………ถนน………………………………………ต�าบล/แขวง……….……………….....…

อ�าเภอ/เขต…………………….……………………จงัหวดั…………………………………….……รหสัไปรษณย์ี…………..………….

หมายเลขโทรศพัท์……………………………………………...………หมายเลขโทรสาร……………………..……………...……….

E-mail…………………………………………………...............................................................................................…….

ลซ .8เลขรับที่…………………………………..

วนัที…่……………………………………….

ลงชื่อ…………………………ผู้รับค�าขอ
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   เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่………….......……….….วัน เดือน ปี ที่ออก 

ใบอนญุาต…………….………………………..………สถานทีอ่อกใบอนญุาตจงัหวดั………………………………..………………. 

เครือ่งหมายเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงั……………………………….……เครือ่งหมายแผ่นบงัคบัโซ่………………………………. 

ประเภทเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงั…………………….…….…ก�าลงัเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงั………………………………..แรงม้า 

วัตถุประสงค์/ประเภทกิจการที่ใช้เลื่อยโซ่ยนต์………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ขอยื่นต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีข้อความดังต่อไปนี้

 1. ข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์ขออนญุาตเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ให้มกี�าลงัเครือ่งจกัรกลเพิม่ขึน้จากทีร่ะบุ

ไว้ในใบอนุญาตตามใบอนุญาตที่……………..……………..ลงวันที่………………………………………………..จากก�าลัง

เครื่องจักรกล ……………………….…แรงม้า  เป็นก�าลังเครื่องจักรกล……………….……………..แรงม้า โดยมีเหตุผล

และความจ�าเป็นทีต้่องเปลีย่นแปลง ดงันี…้…………………………………………………...................................................

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา ดังนี้

  2.1 บุคคลธรรมดา

   (1) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว

   (2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

  2.2 นิติบุคคล

   (1) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

   (2) ส�าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทจ�ากัดที่จดทะเบียนไว้

   (3) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว และส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

  2.3 ผู้รับมอบอ�านาจให้ด�าเนินการแทน

   (1) เอกสารของบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ก�าหนดในข้อ 2.1 หรือ 2.2

   (2) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ�านาจ

   (3) หนังสือมอบอ�านาจ

  2.4 ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

  2.5 เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆตามที่ทางราชการแจ้งให้น�าส่ง

.……………………………………………………………………………………………………………….....................................………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ขอ

(……………………………………….)
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ส่วนด�าเนินการของเจ้าหน้าที่

การด�าเนินการตรวจสอบและพิจารณาค�าขอ

 1. ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค�าขอ ตามข้อ 2  

   ครบถ้วนและถูกต้อง

   ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

   (1) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (3) ………………………….……………………………………………………………………………………

   ไม่ถูกต้อง ดังนี้

   (1) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (3) ………………………….……………………………………………………………………………………

 2. ผลการตรวจสอบวัตถุประสงค์และเหตุผลความจ�าเป็น ตามข้อ 1

   เหมาะสม

   ไม่เหมาะสม  เนือ่งจาก………………………….…………………………………………………………….

………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………

                           (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ความเห็นเจ้าหน้าที่

   เห็นสมควรอนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น

จาก……………………..แรงม้า เป็น………………………...แรงม้า

   ไม่สมควรอนญุาต………………………………………………..................…………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

             (ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ลซ .8
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ค�าสั่ง

   อนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น จาก………………..

แรงม้า เป็น……………………..แรงม้า

    แจ้งผลการพิจารณา

    บันทึกการเปลี่ยนแปลงก�าลังเครื่องจักรกลในใบอนุญาต

   ไม่อนุญาต

   แจ้งผลการพจิารณา……………………...……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                   (ลงชื่อ)……………………………………………นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

   ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจาก…………………………………….

แรงม้า เป็น……………………..แรงม้า ในใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่…………....…….......… 

ลงวันที่……......………………….

(ลงชื่อ)……………………………………………..พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง……………………………………………

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………
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ค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์
 เขยีนที…่……………………………………………….

 วันที่…………..เดือน…………………….พ.ศ…….............…..

 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………………………………………..

   เป็นบุคคลธรรมดา   เลขประจ�าตัวประชาชน       

สญัชาต…ิ……………เชือ้ชาต…ิ………………วนั เดอืน ปี เกดิ………………………………….อาย…ุ….………ปี มภีมูลิ�าเนา 

อยูบ้่านเลขที…่…….………….หมูท่ี…่……..…..ตรอก/ซอย………………………………………ถนน………………………………..

ต�าบล/แขวง……………………………………อ�าเภอ/เขต………………………………………จงัหวดั………………………………….

รหสัไปรษณย์ี………………………..หมายเลขโทรศพัท์…………………….………หมายเลขโทรสาร…………......………….

E-mail……………………………………………………….

 ประกอบอาชีพหรือกิจการ……….………………………………………………………….....………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   เป็นนิติบุคคลประเภท………………………………………………………………………….......

……………………

ชือ่นติบิคุคล……………………………………………………………..จดทะเบยีนเมือ่…………………………………………………..

ณ……….……………………………………เลขทะเบยีนเลขที…่……………………………….ทีต่ัง้ส�านกังานเลขที…่………………

หมูท่ี…่…..…..…ตรอก/ซอย………………………………………………………ถนน……………….………………………………………

ต�าบล/แขวง…………………………………….………………………อ�าเภอ/เขต……………………………………………………….

จงัหวดั……….…………………………………..รหสัไปรษณย์ี……………………….หมายเลขโทรศพัท์…………………..………..

หมายเลขโทรสาร………………………………………… E-mail……………………………………………………….

โดยผูม้อี�านาจลงชือ่แทนนติบิคุคล ชือ่……………………….……………………………………………………………………………..

เลขประจ�าตวัประชาชน         สญัชาต…ิ………...………เชือ้ชาต.ิ.…...………….....

วนั เดอืน ปี เกดิ………………………………….อาย…ุ….………ปี มภีมูลิ�าเนาอยูบ้่านเลขที…่…….……….…หมูท่ี…่…......

ตรอก/ซอย……………………….………………ถนน………………………………………ต�าบล/แขวง……….……………………..…

อ�าเภอ/เขต…………………….……………………จงัหวดั…………………………………….……รหสัไปรษณย์ี…………..………..

หมายเลขโทรศพัท์……………………………………………...………หมายเลขโทรสาร……………………..…………….…………..

E-mail……………………………………………………….

ลซ .9เลขรับที่…………………………………..

วนัที…่……………………………………….

ลงชื่อ…………………………ผู้รับค�าขอ
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  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต

   ให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่…………………..ลงวันที่…………………………………………

จังหวัด…………………………………………

   ให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่………………ลงวันที่…...…………………………………

จังหวัด…………………………………………

   ให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่…………… ลงวันที่……………………….………………

จังหวัด…………………………………………

 ขอยื่นต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีข้อความดังต่อไปนี้

 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาต     ให้มี     ให้ผลิต      ให้น�าเข้า เลื่อย

โซ่ยนต์ แทนในใบอนุญาตที่…………….……………............….ลงวันที่…………………....………..………………..สถานที่

ออกใบอนุญาตจังหวัด………………………………………เนื่องจากใบอนุญาตเดิม

   1.1 สูญหาย

   1.2 ถูกท�าลาย

   1.3 ช�ารุดเสียหายในสาระส�าคัญ

 2. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา ดังนี้

   2.1 บุคคลธรรมดา

    (1) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว

    (2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

   2.2 นิติบุคคล

    (1) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

    (2) ส�าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทจ�ากัดที่จดทะเบียนไว้

    (3) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว และส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

   2.3 ผู้รับมอบอ�านาจให้ด�าเนินการแทน

    (1) เอกสารของบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ก�าหนดในข้อ 2.1 หรือ 2.2

    (2) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ�านาจ

    (3) หนังสือมอบอ�านาจ

   2.4 บนัทกึหลกัฐานการแจ้งความของสถานตี�ารวจแห่งท้องทีท่ีใ่บอนญุาตสญูหาย (กรณข้ีอ 1.1)

   2.5 ใบอนุญาตเดิม (กรณีข้อ 1.2 และ1.3)

   2.6 เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ตามที่ทางราชการแจ้งให้น�าส่ง

.…………………………………………………………………………………………………………......................................…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ขอ

(……………………………………….)
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ส่วนด�าเนินการของเจ้าหน้าที่

การด�าเนินการตรวจสอบและพิจารณาค�าขอ

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

 1. ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค�าขอ ตามข้อ 2

   ครบถ้วนและถูกต้อง

   ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

   (1) ………………………….……………………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….……………………………………………………………………………………………

   (3) ………………………….……………………………………………………………………………………………

   ไม่ถูกต้อง ดังนี้

   (1) ………………………….……………………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….……………………………………………………………………………………………

   (3) ………………………….……………………………………………………………………………………………

 2. ผลการตรวจสอบความจ�าเป็นในการออกใบแทนใบอนุญาต ตามข้อ 1

   เหมาะสม

   ไม่เหมาะสม  เนือ่งจาก………………………….……………………………………….................………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

                            (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ความเห็นเจ้าหน้าที่

   เห็นสมควรออกใบแทนใบอนุญาต     ให้มี     ให้ผลิต     ให้น�าเข้า เลื่อยโซ่ยนต์แทน 

ใบอนุญาตเดิม

    ไม่สมควรออกใบแทนใบอนุญาต………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            (ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ลซ .9
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ค�าสั่ง

  อนุญาตให้ออกใบแทนใบอนุญาตเดิม

   แจ้งผลการพิจารณา

   ออกใบแทนใบอนุญาต

  ไม่อนุญาต

   แจ้งผลการพิจารณา

                     (ลงชื่อ)……………………………………………นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

 ได้ออกใบแทนใบอนุญาตเดิมแล้ว ดังนี้

   ใบแทนใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่………………….ลงวันที่………………………

   ใบแทนใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่…………….ลงวันที่………………………

   ใบแทนใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่………….ลงวันที่………………………

              (ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่

(………………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ลซ .9
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ค�าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์

ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

 เขียนที่……………………………………………….

 วนัที…่………..เดอืน…………………….พ.ศ……..............…..

 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………………………………………..

   เป็นบุคคลธรรมดา   เลขประจ�าตัวประชาชน       

สญัชาต…ิ……………เชือ้ชาต…ิ………………วนั เดอืน ปี เกดิ………………………………….อาย…ุ….………ปี มภีมูลิ�าเนา 

อยูบ้่านเลขที…่…….………….หมูท่ี…่……..…..ตรอก/ซอย………………………………………ถนน………………………………..

ต�าบล/แขวง……………………………………อ�าเภอ/เขต………………………………………จงัหวดั………………………………….

รหสัไปรษณย์ี………………………..หมายเลขโทรศพัท์…………………….………หมายเลขโทรสาร…………..................

E-mail……………………………………………………….

 ประกอบอาชีพหรือกิจการ……….………………………………………………………….....……………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   เป็นนติบิคุคลประเภท………………………………………………………………………….......………………

ชือ่นติบิคุคล……………………………………………………………..จดทะเบยีนเมือ่…………………………………………………..

ณ……….…………………………………………เลขทะเบยีนเลขที…่……………………………….ทีต่ัง้ส�านกังานเลขที…่…………

หมูท่ี…่…..…..…ตรอก/ซอย………………………………………………………ถนน……………….…………………………….………

ต�าบล/แขวง…………………………………….………………………อ�าเภอ/เขต……………………………………………………….

จังหวัด……….………………………………………..รหัสไปรษณีย์……………………….หมายเลขโทรศัพท์…………………...

หมายเลขโทรสาร………………………………………… E-mail……………………………………...................………………….

โดยผูม้อี�านาจลงชือ่แทนนติบิคุคล ชือ่……………………….……………………………………………………………………………..

เลขประจ�าตัวประชาชน         สัญชาติ…………...………เชื้อชาติ..…...…......

วนั เดอืน ปี เกดิ………………………………….อาย…ุ….………ปี มภีมูลิ�าเนาอยูบ้่านเลขที…่…….……….…หมูท่ี…่…......

ตรอก/ซอย……………………….………………ถนน………………………………………ต�าบล/แขวง……….…………………..…

อ�าเภอ/เขต…………………….……………………จงัหวดั…………………………………….……รหสัไปรษณย์ี…………..………..

หมายเลขโทรศพัท์……………………………………………...………หมายเลขโทรสาร……………………..…………….…………..

E-mail……………………………………………………….........

ลซ .10เลขรับที่…………………………………..

วนัที…่……………………………………….

ลงชื่อ…………………………ผู้รับค�าขอ
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  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่……………..........……….วัน เดือน ปี ที่

ออกใบอนุญาต…………………………………..…….สถานที่ออกใบอนุญาตจังหวัด…………………………………….

เครื่องหมายเครื่องจักรกลต้นก�าลัง….……………..…………………เครื่องหมายแผ่นบังคับโซ่…………………………….

ประเภทเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงั………………….…………ก�าลงัเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงั……………………………..แรงม้า

วัตถุประสงค์/ประเภทกิจการที่ใช้เลื่อยโซ่ยนต์………………………………………………………………………………………

…….……………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ขอยื่นต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีข้อความดังต่อไปนี้

 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์จากพื้นที่ที่อนุญาตให้

ใช้เลือ่ยโซ่ยนต์…………………………………………………………………………………...............................………………………. 

เป็นพื้นที่.……………………………………………..………………………………………………………………………………………… 

โดยมวีตัถปุระสงค์และเหตผุลความจ�าเป็น ดงันี…้…………………….....…………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา ดังนี้

   2.1 บุคคลธรรมดา

    (1) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว

    (2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

    (3) หลักฐานประกอบอาชีพ (ถ้ามี)

    (4) หลักฐานที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพหรือกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ (ถ้ามี)

   2.2 นิติบุคคล

    (1) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

    (2) ส�าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทจ�ากัดที่จดทะเบียนไว้

    (3) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว และส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

    (4) หลักฐานประกอบอาชีพ (ถ้ามี)

    (5) หลักฐานที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพหรือกิจการที่ต้องใช้

          เลื่อยโซ่ยนต์ (ถ้ามี) 

   2.3 ผู้รับมอบอ�านาจให้ด�าเนินการแทน

    (1) เอกสารของบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ก�าหนดในข้อ 2.1 หรือ 2.2

    (2) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ�านาจ

    (3) หนังสือมอบอ�านาจ

   2.4 ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่…………………ลงวันที่……………………..
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   2.5 เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆตามที่ทางราชการแจ้งให้น�าส่ง

.………………………………………………………………………………………………………………………….................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ขอ

(……………………………………….)

ส่วนด�าเนินการของเจ้าหน้าที่

การด�าเนินการตรวจสอบและพิจารณาค�าขอ

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

 1. ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค�าขอ ตามข้อ 2

   ครบถ้วนและถูกต้อง

   ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

   (1) ………………………….……………………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….……………………………………………………………………………………………

   (3) ………………………….……………………………………………………………………………………………

   ไม่ถูกต้อง ดังนี้

   (1) ………………………….……………………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….……………………………………………………………………………………………

   (3) ………………………….……………………………………………………………………………………………

 2. ผลการตรวจสอบวัตถุประสงค์และเหตุผลความจ�าเป็น ตามข้อ 1

   เหมาะสม

   ไม่เหมาะสม  เนื่องจาก………………………….…………………..................…………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………….…

 3. ผลการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์การอนุญาต

   ถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์การอนุญาตที่ก�าหนด

   ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การอนุญาตที่ก�าหนด

                            (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………
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ความเห็นเจ้าหน้าที่

   เห็นสมควรอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์

จากพืน้ที…่..………………………………………………………………………………………………………………………………………

เป็นพืน้ที…่…..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ไม่สมควรอนญุาต…………………………………………………………………………………........……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                            (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ค�าสั่ง

  อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์

   แจ้งผลการพิจารณา

   บันทึกการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในใบอนุญาต

   เปลี่ยนเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์

   บันทึกการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์

   แจ้งนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์แห่งท้องที่ที่ออกใบอนุญาต

  ไม่อนุญาต

   แจ้งผลการพิจารณา…………………………………………………………………................……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………………นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

(กรณีข้ามจังหวัด)
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  ได้บนัทกึการเปลีย่นแปลงพืน้ทีใ่นใบอนญุาตที…่…………….............…….ลงวนัที…่………......………….. 

เป็นท้องที่…………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ได้เปลี่ยนเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ ดังนี้

   เครื่องหมายเครื่องจักรกลต้นก�าลัง……………………………

   เครื่องหมายแผ่นบังคับโซ่………………………………………….

  บันทึกการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์

  แจ้งนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์แห่งท้องที่ที่ออกใบอนุญาต

            

  (ลงชื่อ)……………………………………………..พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

(กรณีข้ามจังหวัด)
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ค�าขออนุญาตน�าเลื่อยโซ่ยนต์

ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว

 เขยีนที…่……………………………………………….

 วนัที…่………..เดอืน…………………….พ.ศ……..…..............

 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………………………………………..

   เป็นบุคคลธรรมดา   เลขประจ�าตัวประชาชน       

สญัชาต…ิ……………เชือ้ชาต…ิ………………วนั เดอืน ปี เกดิ………………………………….อาย…ุ….………ปี มภีมูลิ�าเนา 

อยูบ้่านเลขที…่…….………….หมูท่ี…่……..…..ตรอก/ซอย………………………………………ถนน………………………………..

ต�าบล/แขวง……………………………………อ�าเภอ/เขต………………………………………จงัหวดั………………………………….

รหสัไปรษณย์ี………………………..หมายเลขโทรศพัท์…………………….………หมายเลขโทรสาร…………......…………..

E-mail……………………………………………………….

 ประกอบอาชีพหรือกิจการ……….………………………………………………………….....………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   เป็นนติบิคุคลประเภท………………………………………………………………………….......…………………

ชือ่นติบิคุคล……………………………………………………..จดทะเบยีนเมือ่…………………………………………………………..

ณ……….…………………………………………เลขทะเบยีนเลขที…่……………………………….ทีต่ัง้ส�านกังานเลขที…่…………

หมูท่ี…่….…..…ตรอก/ซอย………………………………………………ถนน……………………………………………….…......……

ต�าบล/แขวง…………………………………….………………………อ�าเภอ/เขต……………………………………………………….

จังหวัด……….………………………………………..รหัสไปรษณีย์……………………….หมายเลขโทรศัพท์…………………..

หมายเลขโทรสาร………………………………………… E-mail……………..................………………………………………….

โดยผู้มีอ�านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ……………………….…………………………………………………………………………

เลขประจ�าตวัประชาชน         สญัชาต…ิ………...………เชือ้ชาต.ิ.…...………......

วนั เดอืน ปี เกดิ………………………………….อาย…ุ….………ปี มภีมูลิ�าเนาอยูบ้่านเลขที…่…….……….…หมูท่ี…่….......

ตรอก/ซอย……………………….………………ถนน………………………………………ต�าบล/แขวง……….…………………..…

อ�าเภอ/เขต…………………….……………………จังหวัด…………………………………….……รหัสไปรษณีย์…………..……..

หมายเลขโทรศพัท์……………………………………………...………หมายเลขโทรสาร……………………..………..……………..

E-mail……………………………………………………….

เลขรับที่……………………………………..

วันที่………………………………………….

ลงชื่อ…………………………ผู้รับค�าขอ
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  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่……………………..วัน เดือน ปี ที่ออก 

ใบอนญุาต………………………………..……สถานทีอ่อกใบอนญุาตจงัหวดั…………………………………………………………

เครือ่งหมายเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงั….……………..………………….เครือ่งหมายแผ่นบงัคบัโซ่…………………………….....

ประเภทเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงั…………………….……….ก�าลงัเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงั………………………………..แรงม้า

วัตถุประสงค์/ประเภทกิจการที่ใช้เลื่อยโซ่ยนต์………………………………………………………………………………………

…….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ขอยื่นต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีข้อความดังต่อไปนี้

 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุญาต ดังต่อไปนี้

   1.1 น�าเลื่อยโซ่ยนต์ตามใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่…………………..ลงวันที่ 

………………………………ออกไปใช้นอกพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัอนญุาตเป็นการชัว่คราว ในพืน้ที…่……………………….…………

…….………………………................………………………………………..………………………………………….……………………… 

โดยมวีตัถปุระสงค์และเหตผุลความจ�าเป็นเพือ่…………………………….....………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

ระยะเวลาตัง้แต่วนัที…่…………………………………..ถงึวนัที…่……………………………………รวมระยะเวลา………...วนั

   1.2 ให้ผู้อื่นน�าเลื่อยโซ่ยนต์ตามใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่…..............................

ลงวนัที…่…………………………...ออกไปใช้นอกพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัอนญุาตเป็นการชัว่คราว โดยให้……………………………..

………………………………………………………………เลขประจ�าตัวประชาชน     

สัญชาติ………..…………เชื้อชาติ..…………..….. วัน เดือน ปี เกิด………………….……………….อายุ…….………..……ปี 

มภีมูลิ�าเนาอยูบ้่านเลขที…่……….……….…หมูท่ี…่……………...ตรอก/ซอย…………………ถนน………………………………

ต�าบล/แขวง……….....………………...…………อ�าเภอ/เขต……….......…………….…………จังหวัด…………………………

รหสัไปรษณย์ี…………..……………..หมายเลขโทรศพัท์………………....….………หมายเลขโทรสาร…………....…………

เป็นผู้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าวไปใช้ใพื้นที่………………………………………………………………………………………………

โดยมวีตัถปุระสงค์และเหตผุลความจ�าเป็นเพือ่……………………………..…………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

ระยะเวลาตัง้แต่วนัที…่……………………………………..ถงึวนัที…่……………………………รวมระยะเวลา……….……..วนั

 2. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา ดังนี้

   2.1 บุคคลธรรมดา

    (1) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว

    (2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน
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   2.2 นิติบุคคล

    (1) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

    (2) ส�าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทจ�ากัดที่จดทะเบียนไว้

    (3) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว และส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

   2.3 ผู้รับมอบอ�านาจให้ด�าเนินการแทน

    (1) เอกสารของบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ก�าหนดในข้อ 2.1 หรือ 2.2

    (2) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ�านาจ

    (3) หนังสือมอบอ�านาจ

   2.4 ใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ ใบอนญุาตที…่……..................…………ลงวนัที…่………..............

   2.5 เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆตามที่ทางราชการแจ้งให้น�าส่ง

.………………………………………………………………………………………………………......................................……………

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ขอ

(……………………………………….)

ส่วนด�าเนินการของเจ้าหน้าที่

การด�าเนินการตรวจสอบและพิจารณาค�าขอ

 1. ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค�าขอ  

   ครบถ้วนและถูกต้อง

   ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

   (1) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (3) ………………………….……………………………………………………………………………………

   ไม่ถูกต้อง ดังนี้

   (1) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (3) ………………………….………………………………………………………………...…………………
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 2. ผลการตรวจสอบวัตถุประสงค์และเหตุผลความจ�าเป็น

   เหมาะสม

   ไม่เหมาะสม  เนือ่งจาก………………………….………………………………………………....…………….

………………………….……………………………………………………………………………………….…………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………….…………………………………

                            (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

 ได้ออกใบรับค�าขออนุญาตน�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว

ที่……………………………..ลงวันที่……………..………………………….

               (ลงชื่อ)……………………………………………..พนักงานเจ้าหน้าที่

(………………………………………..)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ความเห็นเจ้าหน้าที่

  เหน็สมควรอนญุาต โดยให้ใช้ในพืน้ที…่……………………………………………………..............………………….

ระยะเวลาตัง้แต่วนัที…่………………………………...ถงึวนัที…่………………………รวมระยะเวลา……………..………..วนั

  ไม่สมควรอนญุาต………………………………………………………………………………………….....………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)…………………….………………………พนักงานเจ้าหน้าที่

(………………….…………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ค�าสั่ง

  อนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ของตนเองออกไปใช้นอกพื้นที่เป็นการชั่วคราว

  อนุญาตให้ผู้อื่นน�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพื้นที่เป็นการชั่วคราว

  อนุญาตใหใ้ช้ในพืน้ที่…………………………………………………………………………………………………………

  ระยะเวลาการอนุญาตตั้งแต่วันที่………………………………………..ถึงวันที่…………………………………

  รวมระยะเวลา………………………….วัน 
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    แจ้งผลการพิจารณา

    ออกหนังสืออนุญาต

    แจ้งและส่งส�าเนาหนังสืออนุญาตให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พื้นที่ (กรณีข้ามจังหวัด) 

   ไม่อนุญาต

    แจ้งผลการพิจารณา

    ให้ผู้ขอรับหนังสืออนุญาตส่งใบรับค�าขออนุญาตคืน ภายใน…………………วัน

    แจ้งนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พื้นที่ (กรณีข้ามจังหวัด)

(ลงชื่อ)……………………………………………นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

  ได้ออกหนงัสอือนญุาตให้น�าเลือ่ยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัอนญุาตเป็นการชัว่คราวใบอนญุาต

ที่ ……………..…………..ลงวันที่………………………………………………แล้ว

  ได้แจ้งและส่งส�าเนาหนังสืออนุญาตให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ (กรณีข้ามจังหวัด) แล้ว

  ได้แจ้งนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พื้นที่ กรณีไม่อนุญาตแล้ว

             (ลงชื่อ)…………………………………………….พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………
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       ใบรับค�าขออนุญาตน�าเลื่อยโซ่ยนต์

ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว

ที่………………………………………          ทีท่�าการ………………………...........................…………………..

 

 หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อรับรองว่า…………….…………………………………………………………………….ซึ่งเป็น

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ตามใบอนุญาตที่……….…………….…ลงวันที่…………………………………สถาน

ที่ออกใบอนุญาตจังหวัด………….……………………….เครื่องหมายเครื่องจักรกลต้นก�าลัง………...……..............

เครื่องหมายแผ่นบังคับโซ่………………พื้นที่ที่อนุญาตให้ใช้เลื่อยโซ่ยนต์…………………………………………………… 

ได้มายื่นค�าขออนุญาตน�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่…….………

เดือน………………….……พ.ศ……………เพื่อให้………………………….......................................................................

เลขประจ�าตัวประชาชน      ภูมิล�าเนาอยู่บ้านเลขที่…….………..หมู่ที่….

…………ตรอก/ซอย……………………………………………………..ถนน…………………..……………………………………………

ต�าบล/แขวง………………………………..…………………..……..อ�าเภอ/เขต……………………………………..……..…….………

จังหวัด…………………………………………….………รหัสไปรษณีย์…..……….…………..………….เป็นผู้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ 

ดงักล่าวไปใช้ในพืน้ที…่……………………………………………………..……………………………………………………………………

โดยมีวัตถุประสงค์และเหตุผลความจ�าเป็นเพื่อ………………………………..……………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ระยะเวลาตั้งแต่วันที่..…………………………………… ถึงวันที่..…..………………….…… รวมระยะเวลา………………วัน

 ให้ไว้ ณ วนัที…่………….เดอืน…………………….พ.ศ……………

 ...............................................

      (...............................)

   นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

                                                หมายเหตุ ประทับตราประจ�าหน่วยงานราชการ

(แบบนี้มี 2 ตอน)
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      หนังสืออนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์

ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว

หนังสืออนุญาตที่

สถานที่ออกหนังสืออนุญาต

วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสืออนุญาต

วัน เดือน ปี ที่สิ้นอายุหนังสืออนุญาต

ชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุญาต

สัญชาติ  เชื้อชาติ   

ภูมิล�าเนาบ้านเลขที่  หมู่ที่   ตรอก/ซอย

ถนน  ต�าบล/แขวง  อ�าเภอ/เขต  จังหวัด

ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์  ใบอนุญาตที่

ลงวันที่  สถานที่ออกใบอนุญาต

เครื่องหมายเครื่องจักรกลต้นก�าลัง

เครื่องหมายแผ่นบังคับโซ่

ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง

ก�าลังเครื่องจักรกลต้นก�าลัง (แรงม้า)

แผ่นบังคับโซ่ความยาว (นิ้ว)

ยี่ห้อของเลื่อยโซ่ยนต์

ชื่อ ผู้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้

ภูมิล�าเนาผู้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้

บ้านเลขที่  หมู่ที่   ตรอก/ซอย  ถนน  

ต�าบล/แขวง อ�าเภอ/เขต  จังหวัด

พื้นที่ที่อนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์

ออกใช้เป็นการชั่วคราว

วัตถุประสงค์/ประเภทกิจการที่ใช้

 ...............................................

      (...............................)

   นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

                                             หมายเหตุ ประทับตราประจ�าหน่วยงานราชการ
(แบบนี้มี 2 ตอน)
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บันทึกการอนุญาตต่อระยะเวลาการอนุญาต

ให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว

ล�าดับที่ วัน เดือน ปี อนุญาตให้ต่อระยะเวลา ถึง วัน เดือน ปี นายทะเบียน

เงื่อนไขท้ายหนังสืออนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์

ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว
 1. ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตหรือผู้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้ จะต้องมีใบอนุญาตหรือส�าเนาใบอนุญาตให้

มีเลื่อยโซ่ยนต์ และหนังสืออนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว

ส�าหรับเลื่อยโซ่ยนต์เครื่องนั้น เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทันที

 2. ให้ใช้เลือ่ยโซ่ยนต์ได้เฉพาะในเขตพืน้ทีท่ีอ่นญุาตให้ใช้เลือ่ยโซ่ยนต์ชัว่คราวและภายในระยะเวลา

ที่หนังสืออนุญาตก�าหนดไว้เท่านั้น

 3. กรณีมีเหตุอันควร ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตจะขออนุญาตต่อระยะเวลาให้ยื่นค�าขอต่อระยะเวลา

ก่อนวันครบก�าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม

(พิมพ์ด้านหลังหนังสืออนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว)
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ค�าขอต่อระยะเวลาการอนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์

ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว

 เขยีนที…่……………………………………………….

 วันที่…………..เดือน…………………….พ.ศ…….............…..

 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………………………………………..

   เป็นบุคคลธรรมดา   เลขประจ�าตัวประชาชน       

สญัชาต…ิ……………เชือ้ชาต…ิ………………วนั เดอืน ปี เกดิ………………………………….อาย…ุ….………ปี มภีมูลิ�าเนา 

อยูบ้่านเลขที…่…….………….หมูท่ี…่……..…..ตรอก/ซอย………………………………………ถนน………………………………..

ต�าบล/แขวง……………………………………อ�าเภอ/เขต………………………………………จงัหวดั…………………………………

รหสัไปรษณย์ี………………………..หมายเลขโทรศพัท์…………………….………หมายเลขโทรสาร…………......…………..

E-mail……………………………………………………….

   เป็นนิติบุคคลประเภท………………………………………………………………………….......……….....

ชือ่นติบิคุคล……………………………………………………..จดทะเบยีนเมือ่…………………………………………………………..

ณ……….………………………………………เลขทะเบยีนเลขที…่……………………………….ทีต่ัง้ส�านกังานเลขที…่……………

หมู่ที่……..…..…ตรอก/ซอย………………………………ถนน……………………………………ต�าบล/แขวง……………….....

อ�าเภอ/เขต……………………………………………จงัหวดั……….………………………………รหสัไปรษณย์ี……………………….

หมายเลขโทรศพัท์…………...………..หมายเลขโทรสาร…………………………E-mail……………………………………………

โดยผูม้อี�านาจลงชือ่แทนนติบิคุคล ชือ่……………………….……………………………………………………………………………..

เลขประจ�าตวัประชาชน         สญัชาต…ิ………...………เชือ้ชาต.ิ.…...…………....

วัน เดือน ปี เกิด………………………………….อายุ…….………ปี มีภูมิล�าเนาอยู่บ้านเลขที่……….……….…หมู่ที่…….....

ตรอก/ซอย……………………….………………ถนน………………………………………ต�าบล/แขวง……….……………………..…

อ�าเภอ/เขต…………………….……………………จงัหวดั…………………………………….……รหสัไปรษณย์ี…………..………….

หมายเลขโทรศพัท์……………………………………………...………หมายเลขโทรสาร……………………..………………………..

E-mail……………………………………………………….

เลขรับที่……………………………………..

วันที่………………………………………….

ลงชื่อ…………………………ผู้รับค�าขอ
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  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่……………………..วัน เดือน ปี ที่ออก 

ใบอนญุาต………………………..……………..…….สถานทีอ่อกใบอนญุาตจงัหวดั……………………………………………….

เครือ่งหมายเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงั….……………..…………………เครือ่งหมายแผ่นบงัคบัโซ่………………………………….

ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง………………….…………ก�าลังเครื่องจักรกลต้นก�าลัง………………………….แรงม้า

วัตถุประสงค์/ประเภทกิจการที่ใช้เลื่อยโซ่ยนต์………………………………………………………………………………………

…….……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………………………………………………

   เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่เป็นการชั่วคราว หนังสือ

อนุญาตที่ ………………………………………………วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสืออนุญาต……………………………………วัน 

เดือน ปี ที่สิ้นอายุ …..…..……………………................................….รวมระยะเวลา………….........………วัน สถานที่

ออกหนังสืออนุญาตจังหวัด…………………………………….วัตถุประสงค์/ประเภทกิจการที่ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ 

…………………………..…....……………………….……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ขอยื่นต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีข้อความดังต่อไปนี้

 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุญาตต่อระยะเวลาให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพื้นที่

ทีไ่ด้รบัอนญุาตเป็นการชัว่คราว ตามหนงัสอือนญุาตที…่…………………………ลงวนัที…่………………………….......…

ในพืน้ที…่…………………………………………………………….………………………………………………………………………………

โดยมวีตัถปุระสงค์และเหตผุลความจ�าเป็นทีต้่องขออนญุาตต่อระยะเวลา ดงันี…้…….…………………............…….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ระยะเวลาตัง้แต่วนัที…่……………………………….ถงึวนัที…่…………………………….รวมระยะเวลา……………………วนั

 2. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา ดังนี้

  2.1 บุคคลธรรมดา

   (1) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว

   (2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

  2.2 นิติบุคคล

   (1) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

   (2) ส�าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทจ�ากัดที่จดทะเบียนไว้

   (3) ส�าเนาบตัรประจ�าตวั และส�าเนาทะเบยีนบ้านของผูม้อี�านาจลงนามผกูพนันติบิคุคล
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  2.3 ผู้รับมอบอ�านาจให้ด�าเนินการแทน

   (1) เอกสารของบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ก�าหนดในข้อ 2.1 หรือ 2.2

   (2) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ�านาจ

   (3) หนังสือมอบอ�านาจ

  2.4 ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่……………….ลงวันที่……………………….

  2.5 หนังสืออนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว 

หนังสืออนุญาตที่…………………................………ลงวันที่……………………….....……………..

  2.6 เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆตามที่ทางราชการแจ้งให้น�าส่ง

   .………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 (ลงชื่อ)……………………………………….…….ผู้ขอ

                        (………………………………….…….)

ส่วนด�าเนินการของเจ้าหน้าที่

การด�าเนินการตรวจสอบและพิจารณาค�าขอ

 1. ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค�าขอ   

   ครบถ้วนและถูกต้อง

   ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

   (1) ………………………….…………………………………………………….………………………………

   (2) ………………………….…………………………………………………….………………………………

   (3) ………………………….…………………………………………………….………………………………

   ไม่ถูกต้อง ดังนี้

   (1) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (3) ………………………….……………………………………………………………………………………

 2. ผลการตรวจสอบเหตุผลและความจ�าเป็น

   เหมาะสม

   ไม่เหมาะสม  เนือ่งจาก………………………….…....………………………………………………………….

………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………
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                      (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ความเห็นเจ้าหน้าที่

   เหน็สมควรอนญุาตให้ต่อ ระยะเวลาตัง้แต่วนัที…่………………..………………………………………….. 

ถึงวันที่……………………….……………………..…………รวมระยะเวลา…………………..วัน

   ไม่สมควรอนญุาต………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่

     (……………………………………….)

    ต�าแหน่ง…………………………………………..

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ค�าสั่ง

  อนญุาตให้ต่อระยะเวลา ตัง้แต่วนัที…่………………………………ถงึวนัที…่………………………………. 

  รวมระยะเวลา………………………..วัน

   บันทึกการอนุญาตและระยะเวลาท้ายหนังสืออนุญาต

   แจ้งนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พื้นที่ (กรณีข้ามจังหวัด)

  ไม่อนุญาต

  แจ้งผลการพจิารณา……………………………………...........……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………………นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ลซ .14

106



- 5 -  

  ได้ต่อหนงัสอือนญุาต ให้ใช้ในพืน้ที…่……………………………………………………………………………..

ตั้งแต่วันที่……………………………………….ถึงวันที่……………………………………….รวมระยะเวลา……………………วัน

  ได้แจ้งและส่งส�าเนาหนังสืออนุญาตต่อระยะเวลาให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พื้นที่ (กรณี

ข้ามจังหวัด) แล้ว

(ลงชื่อ)……………………………………….…….พนักงานเจ้าหน้าที่

     (………………………………….…….)

    ต�าแหน่ง…………………………………………...

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………
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ค�าขอรับใบแทนหนังสืออนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์

ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว

 เขยีนที…่……………………………………………….

 วนัที…่………..เดอืน…………………….พ.ศ……..............…..

 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………………………………………..

   เป็นบุคคลธรรมดา   เลขประจ�าตัวประชาชน       

สญัชาต…ิ……………เชือ้ชาต…ิ………………วนั เดอืน ปี เกดิ………………………………….อาย…ุ….………ปี มภีมูลิ�าเนา 

อยูบ้่านเลขที…่…….………….หมูท่ี…่……..…..ตรอก/ซอย………………………………………ถนน……………………………….

ต�าบล/แขวง……………………………………อ�าเภอ/เขต………………………………………จงัหวัด………………………………

รหสัไปรษณย์ี………………………..หมายเลขโทรศพัท์…………………….………หมายเลขโทรสาร…………......…………....

E-mail……………………………………………………….

   เป็นนติบิคุคลประเภท………………………………………………………………………….......…………………

ชือ่นติบิคุคล……………………………………………………..จดทะเบยีนเมือ่…………………………………………………………..

ณ……….…………………………………………เลขทะเบยีนเลขที…่……………………………….ทีต่ัง้ส�านกังานเลขที…่…………

หมู่ที่……..…..…ตรอก/ซอย………………………………ถนน……………………………………ต�าบล/แขวง……………….....

อ�าเภอ/เขต………………………………………………จังหวัด……….…………………………รหัสไปรษณีย์…………………….

หมายเลขโทรศพัท์…………….....………..หมายเลขโทรสาร……………………………E-mail……………………………………

โดยผูม้อี�านาจลงชือ่แทนนติบิคุคล ชือ่……………………….……………………………………………………………………………..

เลขประจ�าตวัประชาชน         สญัชาต…ิ………...………เชือ้ชาต.ิ.…...………......

วัน เดือน ปี เกิด………………………………….อายุ…….………ปี มีภูมิล�าเนาอยู่บ้านเลขที่……….……….…หมู่ที่…….....

ตรอก/ซอย……………………….………………ถนน………………………………………ต�าบล/แขวง……….……………………..…

อ�าเภอ/เขต…………………….……………………จงัหวดั…………………………………….……รหสัไปรษณย์ี…………..…….…..

หมายเลขโทรศพัท์……………………………………………...………หมายเลขโทรสาร……………………..……………...………..

E-mail……………………………………………………….

ลซ .15เลขรับที่…………………………………..

วนัที…่……………………………………….

ลงชื่อ…………………………ผู้รับค�าขอ
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   เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่………………………..วัน เดือน ปี ที่ออก 

ใบอนญุาต……………………………..…………..…….สถานทีอ่อกใบอนญุาตจงัหวดั……………………………………………….

เครื่องหมายเครื่องจักรกลต้นก�าลัง….……………..…………………เครื่องหมายแผ่นบังคับโซ่……………………....

ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลัง…………….…………ก�าลังเครื่องจักรกลต้นก�าลัง……………………………….แรงม้า

วัตถุประสงค์/ประเภทกิจการที่ใช้เลื่อยโซ่ยนต์………………………………………………………………………………………

…….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

   เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่เป็นการชั่วคราว หนังสือ

อนุญาตที่ ……………………………………………วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสืออนุญาต………………………………………วัน 

เดือน ปี ที่สิ้นอายุ …..…………………...........………...………….รวมระยะเวลา……................................…………วัน 

สถานทีอ่อกหนงัสอือนญุาต จงัหวดั…………………..........…………. วตัถปุระสงค์/ประเภทกจิการทีใ่ช้เลือ่ยโซ่ยนต์ 

…………………….….……………….……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ขอยื่นต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีข้อความดังต่อไปนี้

 1. ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอรบัใบแทนหนงัสอือนญุาตให้น�าเลือ่ยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืน้ทีท่ีไ่ด้

รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว หนังสืออนุญาตที่………………วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสืออนุญาต………….……วัน 

เดือน ปี ที่สิ้นอายุ…………………………..……..สถานที่ออกหนังสืออนุญาตจังหวัด…………………………………………

เนื่องจากหนังสืออนุญาตเดิม

   1.1 สูญหาย

   1.2 ถูกท�าลาย

   1.3 ช�ารุดเสียหายในสาระส�าคัญ

 2. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา ดังนี้

   2.1 บุคคลธรรมดา

    (1) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว

    (2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

   2.2 นิติบุคคล

    (1) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

    (2) ส�าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทจ�ากัดที่จดทะเบียนไว้

    (3) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว และส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน

นิติบุคคล

   2.3 ผู้รับมอบอ�านาจให้ด�าเนินการแทน

    (1) เอกสารของบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ก�าหนดในข้อ 2.1 หรือ 2.2

    (2) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ�านาจ

    (3) หนังสือมอบอ�านาจ
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   2.4 ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่……………….ลงวันที่……………………….

   2.5 บันทึกหลักฐานการแจ้งความของสถานีต�ารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย

(กรณีข้อ 1.1)

   2.6 หนงัสอือนญุาตให้น�าเลือ่ยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืน้ทีเ่ป็นการชัว่คราว หนงัสอือนญุาต 

ที่………………ลงวันที่….…………………….. (กรณีข้อ 1.2 และ1.3)

   2.7 เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆตามที่ทางราชการแจ้งให้น�าส่ง

   .……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ขอ

(..……………………………………….)

ส่วนด�าเนินการของเจ้าหน้าที่

การด�าเนินการตรวจสอบและพิจารณาค�าขอ

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

 1. ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค�าขอ 

   ครบถ้วนและถูกต้อง

   ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

   (1) ………………………….………………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (3) ………………………….…………………………...…………………………………………………………

   ไม่ถูกต้อง ดังนี้

   (1) ………………………….………………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….………………………………………………………………………………………

   (3) ………………………….…………………………...…………………………………………………………

 2. ผลการตรวจสอบความจ�าเป็นในการออกใบแทนหนังสืออนุญาต

   เหมาะสม

   ไม่เหมาะสม  เนือ่งจาก………………………….……………………………………….......……………….

………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………

  (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………
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ความเห็นเจ้าหน้าที่

   เห็นสมควรออกใบแทนหนังสืออนุญาต

   ไม่สมควรออกใบแทนหนังสืออนุญาต…..……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

              (ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ค�าสั่ง

   อนุญาตให้ออกใบแทนหนังสืออนุญาตเดิม 

     แจ้งผลการพิจารณา

     ออกใบแทนหนังสืออนุญาต

   แจ้งและส่งส�าเนาใบแทนหนงัสอือนญุาตให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์พืน้ที ่ (กรณข้ีาม

จงัหวดั)

   ไม่อนุญาต

   แจ้งผลการพิจารณา

                     (ลงชื่อ)……………………………………………นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

 ได้ออกใบแทนหนงัสอือนญุาตให้น�าเลือ่ยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัอนญุาตเป็นการชัว่คราว 

หนังสืออนุญาตที่…………………………ลงวันที่…………………………………………

            (ลงชื่อ)….…………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่

(..……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………
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ค�าขอรับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

 เขยีนที…่……………………………………………….

 วนัที…่………..เดอืน…………………….พ.ศ……..............…..

 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………………………………………..

   เป็นบุคคลธรรมดา   เลขประจ�าตัวประชาชน       

สญัชาต…ิ……………เชือ้ชาต…ิ………………วนั เดอืน ปี เกดิ………………………………….อาย…ุ….………ปี มภีมูลิ�าเนา 

อยูบ้่านเลขที…่…….………….หมูท่ี…่……..…..ตรอก/ซอย………………………………………ถนน………………………………..

ต�าบล/แขวง……………………………………อ�าเภอ/เขต………………………………………จงัหวดั………………………………….

รหสัไปรษณย์ี………………………..หมายเลขโทรศพัท์…………………….………หมายเลขโทรสาร…………......…….……..

E-mail……………………………………………………….

 ประกอบอาชีพหรือกิจการ……….………………………………………………………….....…………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   เป็นนิติบุคคลประเภท………………………………………………………………………….......…………

ชือ่นติบิคุคล……………………………………………………..จดทะเบยีนเมือ่…………………………………………………………..

ณ……….…………………………………………เลขทะเบยีนเลขที…่……………………………….ทีต่ัง้ส�านกังานเลขที…่…………

หมูท่ี…่…..…..…ตรอก/ซอย………………………………ถนน……………………………………ต�าบล/แขวง……………….....… 

อ�าเภอ/เขต……………………………………………จงัหวดั……….………………………………รหสัไปรษณย์ี……………………….

หมายเลขโทรศพัท์……………..………..หมายเลขโทรสาร………………………………E-mail……………………………………

โดยผูม้อี�านาจลงชือ่แทนนติบิคุคล ชือ่……………………….……………………………………………………………………………..

เลขประจ�าตวัประชาชน         สญัชาต…ิ………...………เชือ้ชาต.ิ.…...………….....

วัน เดือน ปี เกิด………………………………….อายุ…….………ปี มีภูมิล�าเนาอยู่บ้านเลขที่……….……….…หมู่ที่…….....

ตรอก/ซอย……………………….………………ถนน………………………………………ต�าบล/แขวง……….…………………………

อ�าเภอ/เขต…………………….……………………จงัหวดั…………………………………….……รหสัไปรษณย์ี………….…….…..

หมายเลขโทรศพัท์……………………………………………...………หมายเลขโทรสาร……………………..…………….…………..

E-mail……………………………………………………….

   ประกอบอาชีพหรือกิจการ……….………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลซ .16เลขรับที่…………………………………..

วนัที…่……………………………………….

ลงชื่อ…………………………ผู้รับค�าขอ
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 ขอยื่นต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีข้อความดังต่อไปนี้

 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุญาตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้างในฐานะ

    1.1 บุคคลธรรมดา

    1.2 นิติบุคคล

 2. สถานที่ใช้เป็นที่ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง ชื่อสถานที่…………………….

…………………บ้านเลขที…่…………….หมูท่ี…่………ตรอกซอย……………………………..ถนน…………………………………

ต�าบล/แขวง…………………………อ�าเภอ/เขต……………………………………………จงัหวดั……………………………………….

รหสัไปรษณย์ี……………………หมายเลขโทรศพัท์…………………….…….……หมายเลขโทรสาร……………………...........

 3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

    3.1 มีอายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

    3.2 มีสัญชาติไทย

    3.3 มีภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

    3.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

    3.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

   3.6 ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตาม 

พระราชบญัญตันิี ้เว้นแต่การถกูเพกิถอนใบอนญุาตดงักล่าวจะผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนบัแต่วนัทีถ่กูเพกิ

ถอนใบอนุญาต

 4. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา ดังนี้

    4.1 บุคคลธรรมดา

     (1) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว

     (2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

    4.2 นิติบุคคล

     (1) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

     (2) ส�าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทจ�ากัดที่จดทะเบียนไว้

     (3) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว และส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน

นิติบุคคล

    4.3 ผู้รับมอบอ�านาจให้ด�าเนินการแทน

     (1) เอกสารของบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ก�าหนดในข้อ 4.1 หรือ 4.2

     (2) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ�านาจ

     (3) หนังสือมอบอ�านาจ

    4.4 หลักฐานการมีสิทธิในสถานที่ใช้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

     (1) ส�าเนาหลักฐานที่ดิน

     (2) สัญญาเช่าหรือเช่าซื้อที่ดิน
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     (3) หนังสือยินยอมของผู้มีสิทธิในที่ดินที่แสดงว่ายินยอมหรืออนุญาตให้ใช้เป็น

สถานที่ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

    4.5 แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งที่ใช้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

    4.6 เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆตามที่ทางราชการแจ้งให้น�าส่ง

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ขอ

(……………………………………….)

ส่วนด�าเนินการของเจ้าหน้าที่

การด�าเนินการตรวจสอบและพิจารณาค�าขอ

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

 1. ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค�าขอ ตามข้อ 4 

   ครบถ้วนและถูกต้อง

   ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

   (1) ………………………….………………………………………………………………………………………

   (2) …………………….……………………………………………………………………………………………

   (3) ………………………………………………...………………………………………………………………

   ไม่ถูกต้อง ดังนี้

   (1) …………………….……………………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….………………………………………………………………………………………

   (3) ………………………….……………………...………………………………………………………………

 2. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามค�าขอ ข้อ 3

   ได้ตรวจสอบประวัติกรณีไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ตามข้อ 3.5 แล้ว

   มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ถูกต้องและครบถ้วน

   ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม ดังนี็

   (1) …………………….……………………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….………………………………………………………………………………………

   (3) ………………………….……………………...………………………………………………………………

                                       (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………
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ความเห็นเจ้าหน้าที่

  เห็นสมควรออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

  ไม่สมควรอนญุาต…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

             (ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ค�าสั่ง

  อนุญาต

   แจ้งผลการพิจารณา

   ออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

  ไม่อนุญาต

   แจ้งผลการพจิารณา…………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………………นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

 ได้ออกใบอนญุาตให้ซ่อมแซมเลือ่ยโซ่ยนต์เป็นธรุกจิเพือ่สนิจ้าง ใบอนญุาตที…่……………..................

ลงวันที่….………………………….

           (ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………
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ใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์

เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

ใบอนุญาตที่………………………………………      วนัที…่………….เดอืน…………………..พ.ศ………………

  อนญุาตให้……………………………………………………………..มภีมูลิ�าเนาอยูบ้่านเลขที…่……………… 

หมูท่ี…่……..……ตรอก/ซอย…………………………………..………ถนน…………………………………………………………………

ต�าบล/แขวง……………..…………………………..…………….อ�าเภอ/เขต………………………..….………………………………….

จังหวัด………………….……………….……….………………………………………..ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อ 

สนิจ้าง  ณ สถานทีซ่่อมแซมเลือ่ยโซ่ยนต์เป็นธรุกจิเพือ่สนิจ้าง ชือ่ทางพาณชิย์………………………………………………. 

บ้านเลขที…่………………………..หมูท่ี…่..……..…ตรอก/ซอย…………………………………..……………………………………..

ถนน………………………………………………………………..ต�าบล/แขวง……………..………………….………………………………

อ�าเภอ/เขต…………………..……………..………………………จงัหวดั………..……………………….………….…….………………..

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้มีอายุอนุญาตตลอดเวลาที่ผู้ได้รับใบอนุญาตด�าเนินกิจการ

 ...............................................

      (...............................)

   นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

  ประทับตราประจ�าต�าแหน่ง

                                           

                                                   หมายเหตุ ประทับตราประจ�าหน่วยราชการ

(แบบนี้มี 2 ตอน)
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เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

 1. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย 

ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้างจะกระท�าการซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์

ได้แต่เฉพาะแก่เลือ่ยโซ่ยนต์ทีม่ผีูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์และเมือ่เลือ่ยโซ่ยนต์นัน้มเีครือ่งหมายถกูต้อง

ตามใบอนุญาตเท่านั้น

 3. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง ต้องจัดท�าบัญชีแสดงเลื่อยโซ่ยนต์ที่

รับไว้ซ่อมแซมตามแบบที่ก�าหนด และส�าเนาแจ้งให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ทราบภายใน 7 วัน หลังจากสิ้น

เดือนทุกเดือน

 4. การเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณี ดังนี้

  1) ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

  2) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

  3) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาต

 5. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้างไม่ประสงค์จะด�าเนินการ

ซ่อมแซมเลือ่ยโซ่ยนต์ตามใบอนญุาตอกีต่อไป ให้น�าใบอนญุาตส่งคนืต่อนายทะเบยีน   เลือ่ยโซ่ยนต์เพือ่ประทบั

ตรายกเลิกใบอนุญาต

 6. ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้ซ่อมแซมเลือ่ยโซ่ยนต์เป็นธรุกจิเพือ่สนิจ้าง ต้องอ�านวยความสะดวกแก่พนกังาน 

เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์

(พิมพ์ด้านหลังใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง)
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ค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

 เขยีนที…่……………………………………………….

 วนัที…่………..เดอืน…………………….พ.ศ……..............…..

 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………………………………………..

   เป็นบุคคลธรรมดา   เลขประจ�าตัวประชาชน       

สญัชาต…ิ……………เชือ้ชาต…ิ………………วนั เดอืน ปี เกดิ………………………………….อาย…ุ….………ปี มภีมูลิ�าเนา 

อยูบ้่านเลขที…่…….……….หมูท่ี…่……..…..ตรอก/ซอย………………………………………ถนน…………………………………

ต�าบล/แขวง……………………………………อ�าเภอ/เขต………………………………………จงัหวดั………………………………….

รหสัไปรษณย์ี………………………..หมายเลขโทรศพัท์…………………….………หมายเลขโทรสาร…………......…………...

E-mail……………………………………………………….

   เป็นนติบิคุคลประเภท………………………………………………………………………….......………………

ชือ่นติบิคุคล……………………………………………………..จดทะเบยีนเมือ่…………………………………………………………..

ณ……….…………………………………………เลขทะเบยีนเลขที…่……………………………….ทีต่ัง้ส�านกังานเลขที…่…………

หมู่ที่……..…..…ตรอก/ซอย………………………………ถนน……………………………………ต�าบล/แขวง……………….....

…… อ�าเภอ/เขต………………………………………จงัหวดั……….………………………………รหสัไปรษณย์ี……………………….

หมายเลขโทรศพัท์……………....…..หมายเลขโทรสาร………………………………E-mail………………………………………

โดยผูม้อี�านาจลงชือ่แทนนติบิคุคล ชือ่……………………….……………………………………………………………………………..

เลขประจ�าตวัประชาชน         สญัชาต…ิ………...………เชือ้ชาต.ิ.…...………….....

วัน เดือน ปี เกิด………………………………….อายุ…….………ปี มีภูมิล�าเนาอยู่บ้านเลขที่……….……….…หมู่ที่…….....

ตรอก/ซอย……………………….………………ถนน………………………………………ต�าบล/แขวง……….……………………..…

อ�าเภอ/เขต…………………….……………………จงัหวดั…………………………………….……รหสัไปรษณย์ี…………..………..

หมายเลขโทรศพัท์……………………………………………...………หมายเลขโทรสาร……………………..……………...………..

E-mail……………………………………………………….

  เป็นผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้ซ่อมแซมเลือ่ยโซ่ยนต์เป็นธรุกจิเพือ่สนิจ้างใบอนญุาตที…่……………. 

ลงวันที่…………………………………………จังหวัด…………………………………………

 ขอยื่นต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีข้อความดังต่อไปนี้

 1. ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอรบัใบแทนใบอนญุาตให้ซ่อมแซมเลือ่ยโซ่ยนต์เป็นธรุกจิเพือ่สนิจ้าง 

แทนในใบอนุญาตที่……………........................……ลงวันที่…………...........................………………..………สถานที่

ออกใบอนุญาตจังหวัด ………………………………………………….. เนื่องจากใบอนุญาตเดิม

เลขรับที่……………………………………..

วันที่………………………………………….

ลงชื่อ…………………………ผู้รับค�าขอ
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   1.1 สูญหาย

   1.2 ถูกท�าลาย

   1.3 ช�ารุดเสียหายในสาระส�าคัญ

 2. พร้อมค�าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา ดังนี้

    2.1 บุคคลธรรมดา

    (1) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว

    (2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน

    2.2 นิติบุคคล

    (1) ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

    (2) ส�าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทจ�ากัดที่จดทะเบียนไว้

    (3) ส�าเนาบัตรประจ�าตัว และส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน

นิติบุคคล

    2.3 ผู้รับมอบอ�านาจให้ด�าเนินการแทน

    (1) เอกสารของบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ก�าหนดในข้อ 2.1 หรือ 2.2

    (2) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ�านาจ

    (3) หนังสือมอบอ�านาจ

    2.4 บนัทกึหลกัฐานการแจ้งความของสถานตี�ารวจแห่งท้องทีท่ีใ่บอนญุาตสญูหาย

(กรณข้ีอ 1.1)

    2.5 ใบอนุญาตเดิม (กรณีข้อ 1.2 และ1.3)

    2.6 เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆตามที่ทางราชการแจ้งให้น�าส่ง

.……………...........................................……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ขอ

(……………………………………….)

ส่วนด�าเนินการของเจ้าหน้าที่

การด�าเนินการตรวจสอบและพิจารณาค�าขอ

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

 1. ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค�าขอ ตามข้อ 2

    ครบถ้วนและถูกต้อง

    ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
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   (1) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (3) ………………………….……………………………………………………………………………………

    ไม่ถูกต้อง ดังนี้

   (1) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (2) ………………………….……………………………………………………………………………………

   (3) ………………………….……………………………………………………………………………………

  2. ผลการตรวจสอบความจ�าเป็นในการออกใบแทนใบอนุญาต

    เหมาะสม

    ไม่เหมาะสม  เนือ่งจาก………………………….…………………………………………………………….

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……

 (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ความเห็นเจ้าหน้าที่

    เห็นสมควรออกใบแทนใบอนุญาต

   ไม่สมควรออกใบแทนใบอนญุาต ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………
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- 4 -

ค�าสั่ง

    อนุญาตให้ออกใบแทนใบอนุญาตเดิม

     แจ้งผลการพิจารณา

     ออกใบแทนใบอนุญาต

    ไม่อนุญาต

     แจ้งผลการพิจารณา

                   (ลงชื่อ)……………………………………………นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

 ได้ออกใบแทนใบอนญุาตให้ซ่อมแซมเลือ่ยโซ่ยนต์เป็นธรุกจิเพือ่สนิจ้าง ใบอนญุาตที…่………………. 

ลงวันที่…………………………..………….จังหวัด…………………………………………………………….

             (ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่

(……………………………………….)

ต�าแหน่ง…………………………………………..

วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ลซ .18

122



ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง  ก�าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือ

ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

 อาศยัอ�านาจตามความใน ข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์  วธิกีาร  และเงือ่นไข

การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์  และการขออนุญาตและการอนุญาตให้น�า 

เลือ่ยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืน้ที ่ พ.ศ.2551  อธบิดกีรมป่าไม้  จงึก�าหนดหลกัเกณฑ์การอนญุาตเปลีย่นแปลง

พื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในกรณีที่ผู ้ได้รับใบอนุญาตให้มี 

เลื่อยโซ่ยนต์ดังต่อไปนี้

 1. เปลี่ยนแปลงภูมิล�าเนาที่อยู่อาศัย  หรือย้ายส�ามะโนครัว  (ทะเบียนบ้าน) หรือ

 2. เปลีย่นแปลงหรอืย้ายสถานทีป่ระกอบอาชพีหรอืประกอบกจิการทีต้่องใช้เลือ่ยโซ่ยนต์

 3. เพิ่มสถานที่ประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์

 ทั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  9  มิถุนายน  พ.ศ. 2551

       

สมชัย  เพียรสถาพร

(นายสมชัย  เพียรสถาพร)

อธิบดีกรมป่าไม้
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ระเบียบกรมป่าไม้

  





ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ

ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. ๒๕๔๕  พ.ศ. ๒๕๕๑

 โดยทีเ่ป็นการสมควรก�าหนดแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัเลือ่ยโซ่ยนต์ทีต่กเป็นของแผ่นดนิหรอื

ทีศ่าลสัง่รบิ เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ในราชการ  หรอืจ�าหน่ายให้แก่ส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืท�าลาย

 อาศยัอ�านาจนามความในมาตรา  14  วรรคหก และมาตรา  17  วรรคสอง  แห่งพระราช

บัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545  อธิบดีกรมป่าไม้จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ระเบยีบนีเ้รยีกว่า  “ระเบยีบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏบิตัเิกีย่วกบัเลือ่ยโซ่ยนต์ทีต่ก

เป็นของแผ่นดินหรือศาลสั่งริบ  ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545  พ.ศ. 2551

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป

 ข้อ 3. บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับและค�าสั่งอื่นใด  ซึ่งขัด  หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้

ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 4. เมื่อได้รับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ ให้นายทะเบียน 

เลือ่ยโซ่ยนต์สัง่พนกังานเจ้าหน้าทีเ่กบ็รกัษาและจดัท�าทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ทีต่กเป็นของแผ่นดนิหรอืทีศ่าล

สั่งริบ ตามแบบ  ลซ.ปม.1  ท้ายระเบียบนี้

 ข้อ 5. ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดราคาเลื่อย

โซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ อย่างน้อย 3 คน เพื่อก�าหนดราคาเลื่อยโซ่ยนต์แต่ละเครื่อง

ตามสภาพ  คุณภาพ  และราคาตลาดให้เหมาะสมเป็นประจ�าทุกปี แล้วรายงานให้นายทะเบียนเลื่อย

โซ่ยนต์ให้ความเห็นชอบในการก�าหนดราคาดังกล่าว

 เมื่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เห็นชอบแล้วให้สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่จดบันทึกราคาเลื่อย

โซ่ยนต์ที่คณะกรรมการพิจารณาก�าหนดราคาเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ ก�าหนด

ลงในทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ทีต่กเป็นของแผ่นดนิหรอืทีศ่าลสัง่รบิ ตามแบบ ลซ.ปม.1 แล้วส�าเนารายงานให้

อธิบดีกรมป่าไม้ทราบ

 ข้อ 6. ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความประสงค์ที่จะขอเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของ 

แผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบไปใช้ประโยชน์ในราชการ  หรือขอซื้อให้ยื่นค�าขอรับหรือขอซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตก

เป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบไปใช้ประโยชน์ในราชการ ตามแบบ ลซ.ปม.2 ท้ายระเบียบนี้ ต่อ

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ท้องที่หรือธิบดีกรมป่าไม้  ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พิจารณาพร้อมความเห็น

เสนออธิบดีกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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 ข้อ 7. เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้ได้อนุมัติแล้ว  ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มอบเลื่อยโซ่ยนต์

พร้อมออกหนังสือรับรองการมอบเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ  ตามแบบ  ลซ.ปม.3  

ท้ายระเบยีบนีแ้ละส�าเนาทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ทีต่กเป็นของแผ่นดนิหรอืทีศ่าลสัง่รบิ  ทีพ่นกังานเจ้าหน้าที่

รับรองถูกต้องให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจผู้ขอ

 ในกรณีขอซื้อให้ผู้ขอช�าระเงิน  เพื่อส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน แล้วจึงมอบเลื่อยโซ่ยนต์ 

พร้อมออกหนังสือรับรองการมอบเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ ตามแบบ ลซ.ปม.3 

และส�าเนาทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับรองถูกต้อง

 ให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์สัง่พนกังานเจ้าหน้าทีล่งบนัทกึ ในแบบ ลซ.ปม.1  แล้วส�าเนา

รายงานให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบ

 ข้อ 8. ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจน�าเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมหนังสือรับรองการมอบ 

เลือ่ยโซ่ยนต์ทีต่กเป็นของแผ่นดนิหรอืทีศ่าลสัง่รบิและส�าเนาทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ทีต่กเป็นของแผ่นดนิหรอื

ทีศ่าลสัง่รบิ ไปยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ต่อนายทะเบยีนท้องทีท่ีจ่ะน�าไปใช้   ให้นายทะเบยีน

เลื่อยโซ่ยนต์พิจารณาออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ต่อไป

 ข้อ 9. กรณนีายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ท้องทีห่รอือธบิดกีรมป่าไม้เหน็ว่าเลือ่ยโซ่ยนต์ทีต่ก

เป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบสมควรท�าลาย  ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ท้องที่พิจารณาพร้อมความ

เห็นและบัญชีเลื่อยโซ่ยนต์ที่สมควรท�าลาย  เพื่ออธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติให้ท�าลาย

 ข้อ 10. ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์หรืออธิบดีกรมป่าไม้แต่งตั้งคณะกรรมการท�าลาย 

เลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ อย่างน้อย 3 คน เพื่อพิจารณาวิธีท�าลายและท�าลาย 

เลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าว

 เมือ่ท�าลายแล้วให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์สัง่พนกังานเจ้าหน้าทีบ่นัทกึลงในแบบ ลซ.ปม.

1  แล้วรายงานให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบ

 ข้อ 11. ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้และมีอ�านาจตีความ  วินิจฉัย  ปัญหา

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ทั้งนี้ค�าวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ  ณ  วันที่  9  มิถุนายน  พ.ศ. 2551

สมชัย  เพียรสถาพร

(นายสมชัย  เพียรสถาพร)

อธิบดีกรมป่าไม้
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ค�าอธิบายบทบัญญัติ เรียงล�าดับมาตรา เฉพาะที่ส�าคัญ

และมีความจ�าป็น ภายใต้กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบกรมป่าไม้

ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕

มาตรา ๓  บทนิยาม (ที่ควรรู้)

 “เลือ่ยโซ่ยนต์” หมายความว่า เครือ่งมอืส�าหรบัตดัหรอืแปรรปูไม้ทีม่ฟัีนเลือ่ยตดิกบัโซ่ซึง่ขบัเคลือ่น

ด้วยก�าลังเครื่องจักรกล ตามที่รัฐมนตรีก�าหนดในกฎกระทรวง

 - 1กฎกระทรวง ก�าหนดว่าเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยก�าลังเครื่องจักรกล(น�้ามัน, ไฟฟ้า, 

ไฮโดรลคิ) ที่มีต้นก�าลังเกินกว่า 2 แรงม้า มีแผ่นบังคับโซ่ความยาวเกินกว่า 12 นิ้ว หรือส่วนหนึ่งส่วนใด 

ก็คือ เครื่องจักรกลหรือ แผ่นบังคับโซ่(บาร์)

 “พนกังานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผูซ้ึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (ประกาศกระทรวงฯ มี 7 ฉบับ)

 “นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์” หมายความว่า อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายส�าหรับ

กรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายส�าหรับจังหวัดอื่น

มาตรา ๔  กิจการที่ต้องขอรับใบอนุญาต และการปฏิบัติในการอนุญาต

ค�าอธบิาย กจิการทีก่�าหนดให้ต้องขอรบัใบอนญุาตตามมาตรา 4 พระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 

คือ การมี การผลิต การน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกล 

เพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

 - ให้ผู้รับใบอนุญาตให้ผลิต น�าเข้า ต้องจัดท�าบัญชีควบคุบการรับ การจ�าหน่าย และต้องท�าให้ 

ปรากฎหมายเลขหน่วยการผลิต หน่วยการน�าเข้าไว้ประจ�าที่เลื่อยโซ่ยนต์

 - เลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตให้มีฯ (ลซ.3) ให้ท�าเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ที่เครื่องจักรกล 

ต้นก�าลงัและแผ่นบงัคบัโซ่ รวมทัง้ตอกหมายเลขประจ�าเลือ่ยโซ่ยนต์ไว้ทีส่่วนส�าคญั และระบพุืน้ทีท่ีอ่นญุาต

ให้มีหรือใช้ไว้ในใบอนุญาต  

 การฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 4 กฎหมายได้ก�าหนดโทษไว้ค่อนข้างจะรุนแรง ตามมาตรา 17 คือ

จ�าคกุไม่เกนิ 5 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 1 แสนบาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบัและให้ศาลสัง่รบิเลือ่ยโซ่ยนต์ กรณทีีฝ่่าฝืน

การมี ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ รวมทั้งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด และมาตรา 18 

ระวางโทษปรบัไม่เกนิ 5 พนับาทและต้องแก้ไขก�าลงัเครือ่งจกัรกลให้เหมอืนเดมิภายในเวลาทีศ่าลก�าหนด

ส�าหรับกรณีเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

1 
กฎกระทรวงฯ พ.ศ.2555 ก�าหนดให้เครือ่งจกัรกลต้นก�าลงัและความยาวแผ่นบงัคบัโซ่ ทีจ่ะเข้าข่ายเป็นเลือ่ยโซ่ยนต์ตามกฎหมาย 

คอื เครือ่งจกัรกลทีม่กี�าลงัแรงม้าตัง้แต่ 1  แรงม้า  แผ่นบงัคบัโซ่มคีวามยาวตัง้แต่ 12 นิว้ (ดภูาคผนวก ค.)
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มาตรา ๕ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 4 

ค�าอธิบาย มาตรา 5 วรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ซึ่งก�าหนดไว้ดังนี้

 - มีอายุไม่ต�่ากว่า 20 ปี

 - มีสัญชาติไทย

 - มีภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

 - ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

 - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 ส�าหรับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ มาตรา 5 วรรคสอง 

ก�าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องประกอบอาชีพ/กิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ และไม่เคยต้องโทษส�าหรับ

ความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ อทุยานฯ และสตัว์ป่า ยกเว้น นติบิคุคลในทางศาสนา และกระทรวง 

ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่นของรัฐ เป็นผู้ขอฯ 

 ดงันัน้ในการตรวจสอบคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูร้บัใบอนญุาตพนกังานเจ้าหน้าทีจ่งึต้อง

ปฏิบัติดังนี้

 - ตรวจสอบประวัติการต้องโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้

ทุกฉบับ โดยขอความร่วมมือสถานีต�ารวจพื้นที่ที่ผู้ขอมีภูมิล�าเนาอาศัย

 - ตรวจสอบความเป็นบุคคลล้มละลายจากส�านักงานบังคับคดี

 - ตรวจสอบสถานภาพตามบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตเพื่อ

ประกอบการพิจารณาในเรื่องอายุ สัญชาติ และภูมิล�าเนาที่อยู่

 - ตรวจสอบความเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถจากศาลเยาวชนและ

ครอบครัว

มาตรา ๖ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

ค�าอธิบาย เป็นกรณีขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ อันเนื่องมาจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้มี

เลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3) ย้ายภูมิล�าเนาถิ่นที่อยู่ หรือย้ายสถานที่ประกอบกิจการ หรือเพิ่มสถานที่ประกอบ

กิจการที่จ�าเป็นต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าว มีลักษณะ

ค่อนข้างจะเป็นการถาวร ซึงกฎหมายบัญญัติหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มี

และเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ดังนี้

 1. การเปลีย่นแปลงพืน้ทีภ่ายในจงัหวดัเดยีวกนักบัทีไ่ด้รบัใบอนญุาตให้ยืน่ค�าขอตามแบบทีก่�าหนด

ต่อนายทะเบียนฯท้องที่ที่ออกใบอนุญาต เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไว้ในใบอนุญาต

 2. การเปลีย่นแปลงพืน้ทีไ่ปยงัจงัหวดัอืน่ ให้น�าใบอนญุาตไปยืน่ค�าขอต่อนายทะเบยีนฯ ท้องทีจ่งัหวดั

ที่จะน�าเลื่อยโซ่ยนต์ไปเพื่อมีหรือใช้ และให้นายทะเบียนฯ จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไว้ในใบอนุญาต

และท�าการเปลี่ยนเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแล้วแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนฯ 

แห่งพื้นที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต(นายทะเบียนฯที่ออกใบอนุญาต) ทราบ

 กรณมีกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม มาตรา 6 จะมโีทษจ�าคกุและปรบัตามมาตรา 19 คอืจ�าคกุไม่เกนิ 

1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2  หมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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มาตรา ๗ ผู้มีหรือผู้ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ต้องพกพาใบอนุญาต/ส�าเนาใบอนุญาต

ค�าอธบิาย กฎหมายบญัญตัมิาตรการบงัคบัให้ผูท้ีม่ ีหรอืใช้เลือ่ยโซ่ยนต์ซึง่ได้รบัใบอนญุาต ต้องมใีบอนญุาต/

ส�าเนาใบอนุญาตของเลื่อยโซ่ยนต์ที่มี หรือใช้นั้นติดตัวไว้ส�าหรับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา  

หากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษ ตามมาตรา 20 คือปรับไม่เกิน 2  พันบาท

มาตรา ๘ การน�า/ให้ผู้อื่นน�าเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้นอกพื้นที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว

ค�าอธิบาย เป็นกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.3)มีความจ�าเป็นต้องน�าหรือให้ผู้อื่นน�า 

เลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับอนุญาตไปใช้นอกพื้นที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว ช่วงระยะเวลาใดเวลา

หนึง่ทีไ่ม่มลีกัษณะการใช้อย่างถาวรเช่นกรณทีีบ่ญัญตัไิว้ในมาตรา 6  โดยมหีลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข

ในการขออนุญาต ดังนี้

 1. ให้ยื่นค�าขอตามแบบที่ก�าหนดต่อนายทะเบียนฯ โดยต้องระบุ

  - พื้นที่ (ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด) ที่จะน�าเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้

  - ระยะเวลาที่น�าไปใช้ (ต้องไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ยื่นค�าขอ)

 2. นายทะเบียนฯออกใบรับค�าขอตามแบบที่ก�าหนดให้แก่ผู้ขอไว้เป็นหลักฐาน และต้องพิจารณา

อนุญาต / ไม่อนุญาต แล้วแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค�าขอ ภายใน 15 วันท�าการนับแต่วันรับค�าขอ 

หากนายทะเบียนฯ ไม่พิจารณาด�าเนินการตามก�าหนดเวลาดังกล่าว กฎหมายบัญญัติให้มีผลว่าอนุญาต

โดยให้ถอืว่าใบรบัค�าขอฯ (ลซ.12) เป็นเสมอืนหนงัสอือนญุาตฯ (ลซ.13) และให้นายทะเบยีนฯต้นทางแจ้ง

และส่งส�าเนาใบรบัค�าขอฯให้แก่นายทะเบยีนฯปลายทางภายใน 15 วนันบัแต่วนัครบก�าหนดการพจิารณา

ค�าขอ เพื่อให้นายทะเบียนปลายทางด�าเนินการประกาศตามนัย ข้อ 3 ต่อไป

 3. กรณีนายทะเบียนฯมีค�าสั่งอนุญาต ก็จะออกหนังสืออนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอก 

พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวตามแบบ ลซ.13 โดยมีก�าหนดเวลาครั้งละไม่เกิน 90 วัน แล้วแจ้ง 

และส่งส�าเนาหนังสืออนุญาตฯดังกล่าว ให้แก่นายทะเบียนฯ พื้นที่ที่ระบุในหนังสืออนุญาตฯ เพื่อให้ 

นายทะเบียนฯปลายทางด�าเนินการประกาศการอนุญาตดังกล่าวไว้ที่ท�าการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ของพื้นที่นั้น ให้เจ้าหน้าที่/ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆได้ช่วยกันตรวจสอบการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ของผู้รับ 

ใบอนุญาต

 4. หากนายทะเบียนฯต้นทางมีค�าสั่งไม่อนุญาต ให้แจ้งนายทะเบียนฯ ปลายทางทราบภายใน 

15 วันท�าการ และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตส่งใบรับค�าขอฯ(ลซ.12) คืนภายในเวลาที่นายทะเบียนฯต้นทาง

ก�าหนด

 5. กรณีผู้รับหนังสืออนุญาตฯใช้เลื่อยโซ่ยนต์ท�างานไม่เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ก�าหนด ก็สามารถ 

ยื่นค�าขอต่อระยะเวลาต่อนายทะเบียนฯ ก่อนวันครบก�าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม โดยให้ 

นายทะเบียนฯ บันทึกการอนุญาตต่อระยะเวลาด้านหลังหนังสืออนุญาตฯ(ลซ.13) เดิม

 6. กรณีหนังสืออนุญาตฯ(ลซ.13) ช�ารุดเสียหาย สูญหาย ให้ยื่นค�าขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนฯ

ตามแบบค�าขอฯใบแทนหนังสืออนุญาตตามแบบที่อธิบดีก�าหนด

 บทบัญญัติมาตรา 8 เป็นมาตรการบังคับให้ผู้ที่มี หรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ต้องปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติหรือ

ฝ่าฝืนก็จะมีโทษจ�าคุกและโทษปรับตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 19 เช่นเดียวกับมาตรา 6
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มาตรา ๙  บทสันนิษฐานของกฎหมายเมื่อมีการน�าเลื่อยโซ่ยนต์ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ 

ไปใช้กระท�าผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้สันนิษฐานว่าผู้รับใบอนุญาต/เจ้าของ 

มีส่วนร่วมในการกระท�าผิดนั้นด้วย

มาตรา ๑๐ การซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อสินจ้างต้องได้รับอนุญาต

ค�าอธิบาย เป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่ก�าหนดให้การประกอบธุรกิจซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ ที่มีลักษณะ

เพื่อเอาค่าอามิสสินจ้าง ต้องขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนฯท้องที่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ทีก่�าหนดในกฎกระทรวงฯ หากฝ่าฝืน/ไม่ปฏบิตัติาม กม็โีทษปรบัตามมาตรา 21คอืปรบัไม่เกนิ 5 พนับาท

มาตรา ๑๑ บัญญัติเกี่ยวกับการรับโอนมรดกเลื่อยโซ่ยนต์

ค�าอธิบาย กรณีผู้รับอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ถึงแก่ความตาย ให้ทายาท/ผู้จัดการมรดกแจ้งการตายและ

การครอบครองเลือ่ยโซ่ยนต์ต่อนายทะเบยีนฯภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีท่ราบการตาย เพอืให้นายทะเบยีนฯ

สั่งให้ทายาท/ผู้จัดการมรดก เก็บรักษา/ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ของผู้ตายได้ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ผู้ได้รับ 

ใบอนุญาตตาย/นับแต่วันที่ข้อโต้แย้งในเรื่องสิทธิของทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดกเลื่อยโซ่ยนต์ของผู้ตาย

ถึงที่สุด  และหากทายาทจะใช้เลื่อยโซ่ยนต์ของเจ้ามรดกต่อไป ทายาทที่ได้รับมรดกของผู้ตายต้องด�าเนิน

การขออนุญาตใหม่ก่อนที่จะหมดระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งการเริ่มต้นนับระยะเวลา 6 เดือน

ได้ก�าหนดไว้ 2 กรณ ีคอื ในกรณทีีไ่ม่มข้ีอโต้แย้งในเรือ่งสทิธขิองทายาทให้เริม่นบัจากวนัตายของเจ้ามรดก 

แต่หากมีข้อโต้แย้งในเรื่องสิทธิของทายาทให้เริ่มนับจากวันที่ข้อโต้แย้งในเรื่องสิทธิของทายาทเกี่ยวกับ

ทรัพย์มรดกเลื่อยโซ่ยนต์ของผู้ตายถึงที่สุด 

 ตามบทบัญญัติมาตรา 11 หากทายาท/ผู ้จัดการมรดกไม่แจ้งการตายและการครอบครอง 

เลือ่ยโซ่ยนต์ต่อนายทะเบยีนฯภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีท่ราบการตาย กจ็ะมโีทษปรบัตามมาตรา 22 ระวาง

โทษปรับไม่เกิน 1 พันบาท

มาตรา ๑๒ การจัดการกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตของนิติบุคคล กรณีมีการเลิกนิติบุคคล

ค�าอธบิาย เลือ่ยโซ่ยนต์ทีน่ติบิคุคลเป็นผูไ้ด้รบัใบอนญุาต เมือ่มกีารเลกินติบิคุคลกฎหมายก�าหนดให้ผูช้�าระ

บญัชนี�าส่งเลือ่ยโซ่ยนต์แก่นายทะเบยีนฯ เพือ่รกัษาไว้จนกว่าจะช�าระบญัชเีสรจ็  หากผูช้�าระบญัชต้ีองการ

จะขายเพือ่เอาเงนิช�าระหนีน้ติบิคุคล กใ็ห้แจ้งนายทะเบยีนฯ โดยให้ผูท้ีจ่ะซือ้เลือ่ยโซ่ยนต์ยืน่ค�าขอรบัและ

ขอมีใบอนุญาตมีไว้ซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์ต่อนายทะเบียนฯ ภายใน 5 วันท�าการนับแต่วันที่ได้ตกลงซื้อขายกัน 

แต่ห้ามผู้ช�าระบัญชีขายเลื่อยโซ่ยนต์ให้แก่ผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯ  

 กรณจีะแบ่งคนืทรพัย์สนิให้แก่หุน้ส่วน/ผูถ้อืหุน้ของนติบิคุคลเมือ่เลกิกนั ให้หุน้ส่วน/ผูถ้อืหุน้ทีไ่ด้รบั

การแบ่งคืนเลื่อยโซ่ยนต์ แจ้งขอรับและขอใบอนุญาตมีไว้ซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์ต่อนายทะเบียนฯ ภายใน30 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการแบ่งคืนจากผู้ช�าระบัญชี     
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มาตรา ๑๓ การจ่ายเงินสินบนน�าจับ

ค�าอธิบาย  กฎหมายก�าหนดให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลและให้ศาลมีอ�านาจพิพากษาให้จ่ายเงิน

สนิบนน�าจบัแก่ผูน้�าจบัผูก้ระท�าผดิตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ฯ จากเงนิค่าปรบัตามค�าพพิากษาเมือ่

คดีถึงที่สุด อันเป็นการจูงใจให้มีการชี้เบาะแสผู้กระท�าผิด เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น

มาตรา ๑๔ เป็นบทนิรโทษกรรม/ยกเว้นโทษ ส�าหรับผู ้ที่มีเลื่อยโซ่ยนต์อยู ่ในครอบครองก่อนที่ 

พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์จะมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ 

ค�าอธิบาย เป็นกรณีที่กฎหมายให้โอกาสผู้ที่มีเลื่อยโซ่ยนต์อยู่ในครอบครอง โดยมิชอบด้วยกฎหมายก่อน

วันที่พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์จะมีผลใช้บังคับมาขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ต่อนายทะเบียนฯ 

ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงที่ออกตามความใน

พระราชบญัญตัดิงักล่าวใช้บงัคบั และเมือ่มาขอรบัใบอนญุาตภายในระยะเวลาทีก่�าหนดและนายทะเบยีนฯ

ได้ออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์แล้ว ก็จะได้รับการเว้นโทษตามที่กฎหมายก�าหนดไว้

มาตรา ๑๕ การอุทธรณ์ค�าสั่งไม่อนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

ค�าอธบิาย  เป็นบทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีก่�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร ในการอทุธรณ์ค�าสัง่ของนายทะเบยีนฯ 

ที่ไม่อนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 รวมทั้งการด�าเนินการพิจารณาค�าอุทธรณ์ของ 

ผู้ขอรับใบอนุญาต

มาตรา ๑๖ อ�านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าที่ เมื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมปราบปรามผู้กระท�าความผิด

ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

ค�าอธิบาย กฎหมายก�าหนดให้พนักงานเจ้าที่ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรือ่ง แต่งตัง้พนกังานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545  มอี�านาจหน้าทีเ่หมอืนพนกังาน

ฝ่ายปกครองหรือต�ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุม 

ปราบปรามผู้กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
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ในพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.๒๕๔๕

บทบัญญัติ บทก�าหนดโทษ

มาตรา ๔  ห้ามมิให้ผู้ใดมี ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์  

เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

      ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง

เปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น

จากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

      การขออนุญาต และการอนุญาตให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

      ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ต้องจัดท�า

บัญชีและหมายเลขแสดงหน่วยการผลิตตามที่ก�าหนด 

ในกฎกระทรวง

      การออกใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ ให้นายทะเบียน 

เลื่อยโซ่ยนต์ท�าเครื่องหมายที่เลื่อยโซ่ยนต์ตามแบบที่

ก�าหนดในกฎกระทรวง และระบุพื้นที่ที่อนุญาตให้มีหรือ

ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ไว้ด้วย

มาตรา  ๖  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะ

เปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไป

จากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา 4 วรรคห้า ให้ผู้ได้

รับใบอนุญาตด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

      1)  ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในจังหวัด

เดียวกันกับที่ได้รับใบอนุญาต  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น

ค�าขอต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้ออกใบอนุญาต

      2)  ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปยังจังหวัด 

อื่น  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค�าขอต่อนายทะเบียน 

เลื่อยโซ่ยนต์ ผู้มีอ�านาจในจังหวัดนั้น

      ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา  ๑๗  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  

4 วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่

เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�า

ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้น

      เลื่อยโซ่ยนต์ที่ศาลสั่งริบ ให้น�าไปใช้ประโยชน์

ในราชการ หรือจ�าหน่ายให้แก่ส่วนราชการ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือ ท�าลายตามระเบียบที่อธิบดี

ก�าหนด

มาตรา ๑๘  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 

4 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

และต้องแก้ไขให้เลื่อยโซ่ยนต์นั้นมีก�าลังเครื่องจักร

กลเท่าที่ขออนุญาตไว้เดิมภายในเวลาที่ศาล

ก�าหนด หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ศาลสั่งริบ

เลื่อยโซ่ยนต์นั้น

มาตรา ๙  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  6  

หรือมาตรา 8 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี  

หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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มาตรา ๗ ผู้ใดมีเลื่อยโซ่ยนต์ต้องมีใบอนุญาตหรือ  

ส�าเนาภาพถ่ายใบอนุญาตส�าหรับเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องนั้น  

เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทันที

มาตรา  ๘  ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

ประสงค์จะน�า หรือให้ผู้อื่นน�า เลื่อยโซ่ยนต์ของตนออก 

ไปใช้นอกสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 4 วรรค  

5 เป็นการชั่วคราว ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้อง ขออนุญาต

โดยระบุพื้นที่ และระยะเวลาที่จะน�าไปใช้ต่อนาย

ทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ และให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

อนุญาตหรือไม่อนุญาตภายในสิบห้าวันท�าการ นับแต่

วันที่ได้รับค�าขอ และถ้านายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มิได้

ด�าเนินการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาค�าขอให้ผู้

ยื่นค�าขออนุญาตทราบภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว 

ให้ถือว่านายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีค�าสั่งอนุญาตตาม

ค�าขอ และให้ถือว่าใบรับค�าขอเสมือนหนึ่งเป็นหนังสือ

อนุญาต

      ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้อนุญาตแจ้งและส่ง

ส�าเนาหนังสืออนุญาตให้แก่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ใน

พื้นที่ที่ระบุในหนังสืออนุญาต ทั้งนี้ ให้นายทะเบียน 

เลื่อยโซ่ยนต์ในพื้นที่ที่ระบุในหนังสืออนุญาตประกาศ

การอนุญาตหรือค�าขออนุญาตดังกล่าว ณ ที่ท�าการของ

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของพื้นที่นั้น

      ในกรณีมีเหตุอันควร ผู้ได้รับใบอนุญาตจะขอ

อนุญาตต่อระยะเวลา ที่ให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้ 

นอกพื้นที่อีกได้ แต่ต้องขออนุญาตต่อนายทะเบียน 

เลื่อยโซ่ยนต์ก่อนวันครบก�าหนดระยะเวลาที่ได้รับ

อนุญาตไว้เดิม

      การขออนุญาตแลการอนุญาตให้เป็นไปตามหลัก

เกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7  

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

มาตรา ๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  

6  หรือมาตรา 8 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่ง

ปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�า

ทั้งปรับ
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มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใด ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ เป็น

ธุรกิจเพื่อสินจ้าง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนาย

ทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

      คุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตการขอใบอนุญาต  

และการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  

และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

      ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็น

ธุรกิจเพื่อสินจ้าง จะกระท�าการเช่นว่านี้ได้แต่เฉพาะแก่

เลื่อยโซ่ยนต์ที่มีใบอนุญาตให้มีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์และ

เมื่อเลื่อยโซ่ยนต์นั้นมีเครื่องหมายถูกต้องตามใบอนุญาต

เท่านั้น

มาตรา  ๑๑ ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตาย

ให้ทายาทผู้ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์นั้นหรือผู้จัดการ

มรดกของผู้ตายแจ้งการตายและการครอบครองต่อนาย

ทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ตามใบอนุญาตภายในก�าหนดหก

สิบวันนับแต่วันที่ทราบการตายของผู้ได้รับใบอนุญาต

ฯลฯ

มาตรา ๒๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  

10 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพัน

มาตรา ๒๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  

11 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 12 ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์

๑. ประวัติความเป็นมาของเลื่อยโซ่ยนต์ 

 เลื่อยโซ่ยนต์เป็นเครื่องมือสมัยใหม่ที่ประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในประเทศเยอรมันในระหว่าง

สงครามโลกครัง้ที ่2 (พ.ศ. 2484 - 2488) โดยช่างเหลก็ชาวเยอรมนั ชือ่ Mr. Stihl เพือ่ใช้ในการตดัไม้ โดยใช้ 

เครื่องยนต์ขนาดเล็กเป็นต้นก�าลัง ส่วนประกอบส�าคัญของเลื่อยยนต์ นอกจากเครื่องยนต์แล้ว 

ยังมีใบเลื่อยหรือแผ่นบังคับโซ่ (Saw blade or Guid Bar) ซึ่งท�าหน้าที่เป็นฐานรองรับโซ่เลื่อย 

(Chain Saw) โซ่เลื่อยนั้นมีฟันคล้ายเลื่อยธรรมดาแต่ตัวโซ่จะหมุนรอบใบเลื่อย หรือแผ่นบังคับ

โซ่ไปตามร่องโซ่ด้วยก�าลังฉุดของเครื่องยนต์ อาการหมุนอย่างรวดเร็วของโซ่เลื่อยที่มีฟันเหมือน

เลื่อยธรรมดานี้เอง ท�าให้เลื่อยโซ่ยนต์มีก�าลังในการตัดไม้ได้ เลื่อยโซ่ยนต์เครื่องแรกประดิษฐ์ขึ้น

ด้วยมือเป็นชนิดใช้ 2 คน เพราะมีน�้าหนักมาก ไม่สะดวกที่จะน�าไปใช้งานในป่า จึงไม่มีผู ้นิยมใช้ 

ต่อมาเมื่อองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ให้ค�ารับรองว่าใช้ในการป่าไม้ได้จึงเป็นที่

นยิมใช้กนัแพร่หลายมากขึน้ และได้มกีารพฒันาผลติให้มขีนาดเลก็ น�า้หนกัเบา และใช้งานเพยีงคนเดยีวได้

 ในประเทศไทยได้มีการน�าเลื่อยโซ่ยนต์มาใช้ในการท�าไม้ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2507 

ได้เคยมกีารทดลองเปรยีบเทยีบเฉพาะความเรว็ในการตดัไม้ระหว่างเลือ่ยโซ่ยนต์และเลือ่ยธรรมดา ปรากฏ

ว่าเลือ่ยโซ่ยนต์ตดัไม้ขนาดเดยีวกนัได้เรว็กว่าเลือ่ยธรรมดาถงึ 17 เท่า แต่เมือ่เปรยีบเทยีบถงึค่าใช้จ่ายทีต้่อง

ใช้ไปในการซือ้เลือ่ยโซ่ยนต์ ค่าน�า้มนัเชือ้เพลงิ ค่าจ้างแรงงานซึง่สงูกว่าการใช้เลือ่ยธรรมดา แต่ประสทิธภิาพ

ของเลือ่ยโซ่ยนต์กย็งัสงูเป็นอตัราส่วน 5:1 การใช้เลือ่ยโซ่ยนต์ในการตดัไม้มข้ีอดทีีว่่า สามารถตดัไม้ขนาด

ใหญ่ได้ โดยทีม่คีวามยาวของใบเลือ่ยเพยีงครึง่หนึง่ของเส้นผ่าศนูย์กลางของไม้ทีจ่ะตดั เช่น เลือ่ยโซ่ยนต์ที่

มคีวามยาวของใบเลือ่ย 50 เซนตเิมตร กใ็ช้ตดัไม้ซึง่มขีนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 100 เซนตเิมตรได้ ส�าหรบัไม้

ขนาดนี้ ถ้าใช้เลื่อยตัดธรรมดาจะต้องใช้เลื่อยตัดซึ่งมีความยาวอย่างน้อย 150 เซนติเมตร เพราะต้องเผื่อ

ความยาวไว้ในการชักเลื่อยไปมาด้วย นอกจากนั้นเลื่อยโซ่ยนต์ยังสามารถตัดไม้ได้รวดเร็ว เหมาะส�าหรับ

ตัดไม้ที่ขึ้น รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนและใช้ในการทอนไม้ เพราะเลื่อยยนต์ใช้ทอนจากส่วนล่างของไม้

ขึ้นไปหาส่วนบนได้ การทอนจากข้างล่างขึ้นไปหาข้างบนเช่นนี้ ท�าให้ไม้ไม่บีบใบเลื่อยและไม่ต้องใช้ลิ่ม 

แต่เลือ่ยโซ่ยนต์กม็ข้ีอเสยีในเรือ่งมนี�า้หนกัมาก จงึไม่สะดวกทีจ่ะใช้ตดัไม้ ซึง่แต่ละต้นอยูห่่างกนั  โดยเฉพาะ

การตัดไม้บนเขา จะต้องแบกเครื่องยนต์ซึ่งมีน�้าหนักมากขึ้นเขาด้วย นอกจากนั้น เลื่อยยนต์ยังมีปัญหาใน

เรื่องเครื่องอะไหล่น�้ามันเชื้อเพลิง ตลอดจนต้องใช้ผู้ช�านาญหรือผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษ  ซึ่งต้อง

จ้างด้วยราคาสูง

 ในปัจจุบันเลื่อยโซ่ยนต์ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งาน และถูกน�าไปใช้งานได้ 

หลายด้าน เครือ่งจกัรกลต้นก�าลงัจงึมทีัง้เครือ่งยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า ไฮดรอลคิ และพฒันารปูแบบให้มคีวาม

สะดวกต่อการใช้งาน เช่น ส�าหรับตัดทอน ล้มต้นไม้ ตัดแต่งลิดกิ่งไม้ ตัดแต่งทรงพุ่มไม้ รวมทั้งใช้ตกแต่ง

ประดษิฐ์งานฝีมอืต่างๆ เช่น แกะสลกัไม้ แกะสลกัน�า้แขง็ นอกจากนัน้ ยงัได้มกีารพฒันาแผ่นบงัคบัโซ่ และ

โซ่เลือ่ยพร้อมฟันเลือ่ยเพือ่ใช้ในการตดัเหลก็ โลหะ คอนกรตีและแก้ว รวมทัง้น�าเอาเทคโนโลยสีมยัใหม่มา
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ใช้ท�าให้มีคุณสมบัติใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้น เช่น มีน�้าหนักเบา มีระบบป้องกันการสั่นสะเทือน มีระบบจุดติด

เครื่องยนต์ที่ติดง่าย เสียงเบา และมีคลัตช์ส�าหรับหยุดโซ่เลื่อย หรือระบบล็อคโซ่จากแรงเฉื่อย เพื่อหยุด

การท�างานของโซ่เลื่อยก่อนเริ่มท�างาน และหยุดการท�างานทันทีในกรณีฉุกเฉิน เช่น กรณีเกิดการดีดกลับ

เนื่องจากปลายแผ่นบังคับโซ่หรือบาร์โซ่สัมผัสกับไม้

๒. ประเภทและลักษณะของเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีการใช้งานในปัจจุบัน

 ปัจจุบันเลื่อยโซ่ยนต์ ได้มีการพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย 

เช่น ตัดต้นไม้ แปรรูปไม้ ลิดกิ่งไม้ ตัดน�้าแข็ง คอนกรีต เหล็ก และใช้ท�างานประดิษฐกรรมไม้ เป็นต้น และ

มีการน�าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการประดิษฐ์ท�าให้เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์มีน�้าหนักเบา แต่มีประสิทธิภาพใน

การใช้งานที่ดี มีความปลอดภัยในระหว่างการท�างาน เสียงเงียบ เคลื่อนย้ายสะดวก โดยแบ่งประเภทและ

ลักษณะของเลื่อยโซ่ยนต์ได้ดังนี้

 ๒.๑ แบ่งตามลักษณะการใช้งาน มี 2 ประเภท คือ

  (1) เลื่อยโซ่ยนต์ที่มีการออกแบบตัวเครื่องให้มีสภาพหรือลักษณะเป็นเลื่อยโซ่ยนต์

ที่มีต้นก�าลังประกอบติดกับบาร์หรือแผ่นบังคับโซ่ ที่มีมือจับ 2 มือเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการ

ใช้งาน (รูปชุดที่ 1)

  (2) เลื่อยโซ่ยนต์ที่มีการออกแบบให้มีแขนแกนเพลาขับยื่นยาวติดบาร์โซ่หรือแผ่น 

บังคับโซ่ไว้ที่ปลายเพื่อใช้งานแต่งลิดกิ่งต้นไม้ที่อยู่ระดับสูงโดยเฉพาะ ที่เรียกว่า Pole Pruner Chainsaw 

(รูปชุดที่ 2 )

 ๒.๒ แบ่งตามลักษณะเครื่องจักรกลต้นก�าลัง แบ่งเป็น

  (1) เลือ่ยโซ่ยนต์ทีม่เีครือ่งจกัรกลต้นก�าลงัเป็นเครือ่งยนต์เบนซนิ สบูเดยีว 2 จงัหวะ 

มคีวามจกุระบอกสบูตัง้แต่ 20 – 100 CC. โดยมกี�าลงัแรงม้าตัง้แต่ 1-10 แรงม้า  หรอื 746 – 7,460 watts. 

เรียกว่า Gasoline Chainsaw  มีความยาวแผ่นบังคับโซ่ตั้งแต่ประมาณ 10 – 36 นิ้ว 

  (2) เลื่อยโซ่ยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นต้นก�าลังขับมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อฉุดโซ่เลื่อย ที่

มีก�าลังแรงม้าตั้งแต่ 1- 5 แรงม้า  หรือ 746 – 3,730 watts.1 เรียกว่า Electric Chainsaw  

  (3) เลื่อยโซ่ยนต์ที่ใช้ระบบไฮดรอลิคเป็นต้นก�าลังในการขับโซ่เลื่อย  เรียกว่า 

Hydraulic Chainsaw

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

ต้นก�าลัง “เครื่องยนต์”

เลื่อยโซ่ยนต์ดัดแปลงเครื่องจักรกลต้นก�าลัง “ไฟฟ้า(มอเตอร์)”

เลื่อยโซ่ยนต์เครื่องจักรกลต้นก�าลัง “ระบบไฮดรอลิค”(Hydraulic Chainsaw)

เลื่อยโซ่ยนต์เครื่องจักรกล

ต้นก�าลัง “ไฟฟ้า (มอเตอร์)”

ประเภทเครื่องจักรกลต้นก�าลังเลื่อยโซ่ยนต์ 

รูปชุดที่  ๑
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เลื่อยโซ่ยนต์แขนยาวส�าหรับลิดตัดแต่งกิ่งไม้(Pole Pruner Chainsaw)

รูปชุดที่ ๒

๓. ส่วนประกอบส�าคัญของเลื่อยโซ่ยนต์ 

 เลื่อยโซ่ยนต์มีองค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้เป็นเครื่องมือส�าหรับใช้ในการตัดหรือท�างานได้ 

ประกอบด้วยชิ้นส่วนอุปกรณ์ ดังนี้ 

 3.1 เครื่องจักรกลต้นก�าลังไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้าหรือระบบไฮดรอลิคที่

มีการออกแบบโครงเครื่องเลื่อย(Crankcase) (รูปชุดที่ 3) ไว้ส�าหรับติดตั้งชุดเฟืองขับโซ่และบาร์โซ่ หรือ

แผ่นบังคับโซ่เข้ากับเพลาก�าลังงานของเครื่องจักรกลโดยเฉพาะ

 3.2 ชุดเฟืองขับโซ่เลื่อย หรือสเตอร์เฟืองโซ่มีลักษณะเป็นฟันเฟืองประกบติดกับวงล้อ

หรือจานมูเล่ที่ยึดติดกับแกนเพลาก�าลังงานของเครื่องจักรกล มีหน้าที่ฉุดโซ่เลื่อยให้วิ่งเคลื่อนที่ไปบนร่อง

ขอบบาร์หรือแผ่นบังคับโซ่ตามก�าลังของเครื่องจักรกล (รูปชุดที่ ๓)

 3.3 บาร์โซ่ หรือแผ่นบังคับโซ่ (Guid Bar or Saw blade) มีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กมี

ร่องบนขอบบาร์โดยรอบส�าหรับให้โซ่เลื่อยวิ่งเคลื่อนที่ไปตามร่อง เมื่อถูกฉุดด้วยก�าลังเครื่องจักรกลผ่าน

ฟันเฟืองโซ่เลื่อย (รูปชุดที่ 4)

 3.4 โซ่เลือ่ย (Chainsaw) มลีกัษณะเป็นฟันเลือ่ยตดิกบัโซ่ ท�าหน้าทีใ่นการตดัวตัถทุีส่มัผสั

ด้วยการวิ่งไปตามร่องบาร์โซ่ หรือแผ่นบังคับโซ่โดยรอบตามก�าลังฉุดของเครื่องจักรกลที่ส่งก�าลังผ่านชุด

เฟืองขับ/ฉุดโซ่เลื่อย(รูปชุดที่ 4)
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ชุดเฟืองขับโซ่และฝาครอบเฟืองขับโซ่

รูปชุดที่  ๓
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แผ่นบังคับโซ่และโซ่ลื่อย

วิธีการประกอบบาร์และโซ่เลื่อย

ให้สลักปรับความตึงโซ่เข้าไปในรูบาร์โซ่ปิดฝาครอบเฟืองโซ่แล้วขันน๊อดยึดฝาครอบฯ

รูปชุดที่  ๔
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๔. หลักการใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์เบื้องต้น

 ๔.๑ การเตรียมเลื่อยโซ่ยนต์ก่อนเริ่มใช้งาน 

  (1) ศึกษาคู่มือการใช้งานที่ติดมากับเครื่องให้ละเอียด

  (2) ตรวจสอบความสมบรูณ์ของฟังก์ชนัต่างๆ และความปลอดภยัในการท�างาน เช่น 

ระบบล๊อคโซ่ การประกอบบาร์โซ่ที่ถูกต้อง ตรวจสอบความตึงของโซ่เลื่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ฟัน

เลื่อยมีความคมพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดี มีการประกอบฝาครอบเฟืองขับโซ่และขันโซ่เลื่อยไว้แน่นหนา 

ระบบล๊อคโซ่ ระบบน�้ามันหล่อลื่นโซ่เลื่อย คันเร่งน�้ามัน สวิตซ์เปิด/ปิด อยู่ในสภาวะท�างานได้ตามปกติ

  (3) ก่อนการใช้งานต้องประกอบเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้

งานโดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้

   3.1 เตมิน�า้มนัผสมทีเ่ตรยีมไว้แล้วในอตัราส่วนน�า้มนัเบนซนิ 25 ส่วน ต่อน�า้มนั

เครื่อง 2 จังหวะ 1 ส่วน ประมาณ 80 % ของถังน�้ามันแล้วปิดฝาให้แน่น

   3.2 เตมิน�า้มนัหล่อลืน่ส�าหรบัเลีย้งโซ่ทีส่ะอาดในถงัน�า้มนัเลีย้งโซ่ ประมาณ 80 

% ของถังแล้วปิดฝาให้แน่น

   3.3 กดลกูโป่งป้ัมน�า้มนัผสมเพือ่ไล่ฟองอากาศและให้น�า้มนัผสมขึน้มาเตม็หลอด

แสดงระดับน�้ามันเชื้อเพลิง

   3.4 การสตาร์ทเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์

    - ดันมือเบรกสเตอร์(ระบบล๊อคโซ่)ไปข้างหน้า ก่อนสตาร์ทเครื่องทุกครั้ง

เพื่อป้องกันอันตรายจากโซ่ที่หมุนทันที และควรล็อคมือเบรกทุกครั้งเมื่อยังไม่ได้ใช้งาน (ตัดไม้)

    - เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิด มาด้านต�าแหน่ง  

     “ I ”  เปิด หรือ สตาร์ทเครื่อง
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    - กรณสีตาร์ทขณะเครือ่งเยน็ให้ดงึปุม่โช๊ค(สวติซ์แบบผสม)ไปทีต่�าแหน่ง H 

เปิดใช้งานล๊อคคนัเร่งครึง่หนึง่แล้วดงึมอืจบัส�าหรบัสตาร์ท ท�าซ�า้ขัน้ตอนสตาร์ทสองครัง้ แล้วดงึปุม่โช๊คไปที่

ต�าแหน่ง “เปิด” ตรงกลาง ดงึมอืจบัส�าหรบัสตาร์ทอกีครัง้ ทนัทีท่ีเ่ครือ่งท�างาน ให้จบัมอืจบัด้านหลงั(ปุม่ล๊อค 

นริภยั จะเปิดใช้งานจากฝ่ามอื) และกดไกคนัเร่งน�า้มนั หากสตาร์ทขณะเครือ่งร้อนให้ดงึปุม่โช๊ค(สวติซ์แบบ

ผสม)ไปที่ต�าแหน่ง H แล้วดึงกลับไปที่ต�าแหน่ง “เปิด” ตรงกลางแล้วดึงมือจับส�าหรับสตาร์ทเครื่อง หาก

เครื่องไม่ติดให้เริ่มสตาร์ทตามกรณีเครื่องเย็น

    - ก่อนดึงมือจับสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ตรวจสอบจุดยืนที่เหมาะสม โดยให้

เครื่องห่างจากจุดที่เติมน�้ามันเชื้อเพลิงอย่างน้อย 3 เมตร ให้เลื่อยโซ่ยนต์วางบนพื้นในลักษณะที่โซ่จะไม่

สัมผัสกับสิ่งใด         เปิดท�างานระบบล๊อคโซ่(ล๊อคเครื่อง) ใช้มือซ้ายถือมือจับด้านหน้าให้มั่นคงและกด

เลือ่ยโซ่ยนต์ลงกบัพืน้ใช้เท้าขวาเหยยีบทีม่อืถอืด้านหลงั แล้วจงึดงึสตาร์ทด้วยมอืขวา และเมือ่เครือ่งเลือ่ย

ยนต์ตดิแล้วโซ่จะยงัไม่หมนุ ถงึแม้จะเร่งเครือ่งกต็ามเพราะสเตอร์(จานมเูล่เฟืองโซ่)ถกูเบรกไว้ ดงันัน้เมือ่จะ

ใช้งานให้ดึงมือเบรกสเตอร์เข้าหาตัวเพื่อเป็นการปลดมือเบรกสเตอร์ 

 ๔.๒  การประกอบแผ่นบังคับโซ่และโซ่เลื่อย (รูปชุดที่ ๔)

 ในการประกอบจ�าเป็นต้องมอีปุกรณ์เครือ่งมอืส�าหรบัใช้ในการประกอบเช่น ประแจ ไขควง 

จงึต้องเตรยีมให้พร้อมและให้วางเครือ่งเลือ่ยโซ่ยนต์บนพืน้ผวิทีม่คีวามมัน่คง แล้วจงึด�าเนนิการดงัต่อไปนี ้คอื

 - ปลดระบบล๊อคโซ่โดยการดงึทีป้่องกนัมอืไปด้านหลงัเข้าหาตวั คลายเกลยีวน๊อตยดึ ดงึ

ฝาครอบเฟืองขับโซ่ออก

 - หมนุสกรปูรบัความตงึของโซ่เลือ่ยไปทางซ้าย(ทวนเขม็นาฬิกา)จนกว่าหมดุของตวัปรบั

ความตึงโซ่จะอยู่ใต้สกรูตัวปรับ

 - ประกอบแผ่นบังคับโซ่ให้หมุดตัวปรับความตึงโซ่เข้าไปอยู่ในรูของแผ่นบังคับโซ่  ยกโซ่

เลือ่ยขึน้คล้องเหนือเฟอืงขบัโซ่ อย่าใหโ้ซ่เลือ่ยอยู่ระหว่างฟันเฟืองขับโซ่กบัจานมู่เล จัดแนวโซ่จากดา้นบน

ประมาณครึ่งหนึ่งลงไปในร่องแผ่นบังคับโซ่ โดยให้ขอบตัดตามแนวบนสุดของโซ่ชี้ไปตามทิศทางที่ก�าหนด 

จดัดงึโซ่เลือ่ยรอบๆ ซีเ่ฟืองโซ่ทีต่ดิอยูป่ลายแผ่นบงัคบัโซ่ ประกอบฝาครอบเฟืองขบัโซ่ โดยใช้มอืขนัน๊อดยดึ

ให้ฝาครอบเฟืองขับโซ่ประกบแผ่นบังคับโซ่ให้อยู่คงที่

 - ขนัโซ่เลือ่ยให้แน่นด้วยการหมนุสกรปูรบัความตงึโซ่ไปทางขวา(ตามเขม็นาฬิกา) จนกว่า

โซ่จะเข้าไปในร่องด้านล่างของแผ่นบงัคบัโซ่ ยกปลายแผ่นบงัคบัโซ่ขึน้เลก็น้อยและหมนุสกรปูรบัโซ่ไปทาง

ขวาจนกว่าโซ่จะอยูด้่านใต้ของแผ่นบงัคบัโซ่ ตรวจสอบความตงึของโซ่ให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม ซึง่สงัเกต

ว่าเมื่อโซ่ตึงพอดีกับร่องแผ่นบังคับโซ่ด้านล่างยังสามารถใช้มือดึงโซ่ให้หมุนได้ง่าย และในขณะที่ถือปลาย

แผ่นบังคับโซ่ค้างไว้ให้ใช้ประแจขันน๊อคยึดฝาครอบเฟืองขับโซ่ให้แน่น
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 ๔.๓ วิธีการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ท�างาน (รูปชุดที่ ๕)

 เพื่อให้การใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสามารถท�างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ผู้ใช้ควรปฏิบัติดังนี้

 - การใช้งานต้องจบัเครือ่งเลือ่ยโซ่ยนต์ด้วยสองมอื โดยจบัมอืจบัด้านหลงัด้วยมอืขวา และ

จบัมอืด้ามยาวด้วยมอืซ้าย ก�ามอืจบัให้แน่น และจบัยดึเครือ่งให้มัน่คง ต้องไม่ให้แผ่นบงัคบัโซ่และโซ่สมัผสั

กับวัตถุใด และให้ถือเครื่องในแนวที่ไม่มีส่วนใดของร่างกายอยู่ภายในวงการหมุนของเครื่องที่ยื่นออกไป

 - อย่าท�างานบนพื้นผิวที่ไม่มั่นคงหรือมีสิ่งกีดขวางในพื้นที่ท�างาน ต้องแน่ใจว่าจุดยืน

ท�างานมีความปลอดภัย

 - ใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์เฉพาะในเวลาที่มีแสงสว่างและทัศนวิสัยที่ดีพอ ระมัดระวังการลื่น

ไถล หรือพื้นที่เปียกแฉะ

 - อย่าเลื่อยไม้ในระดับที่สูงกว่าไหล่ของผู้ใช้งาน หรือยืนอยู่บนบันได พื้นผิวท�างานต้อง

ปราศจากวตัถแุปลกปลอม เช่น ทราย หนิและตะป ูเพราะเป็นอตัรายกบัเครือ่งเลือ่ย และอาจท�าให้ผูใ้ช้ได้รบั 

อัตรายจากการดีดกลับของเครื่อง

 - อย่าปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อท�าการตัดด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ หรือท�างานโดยเครื่องเอียงมาก

เกินไปและอย่าให้เครื่องสัมผัสดินในขณะที่เครื่องยังท�างานอยู่

 - อย่าใช้เครือ่งเลือ่ยเพือ่ยกหรอืย้ายเศษไม้หรอืวตัถอุืน่ ก่อนทีจ่ะใช้เครือ่งเลือ่ยตดัท่อนไม้ 

ให้ใช้อปุกรณ์ค�า้ยนัทีป่ลอดภยั อย่าใช้เท้าเหยยีบทีช่ิน้งานทีจ่ะตดั และอย่าให้คนอืน่จบัหรอืเหยยีบชิน้งาน 

จับท่อนไม้ทรงกลมให้แน่นอย่าให้หมุน (รูปชุดที่ 5 )

 - อย่าใช้ปลายแผ่นบงัคบัโซ่เมือ่เริม่การตดั การตดัเฉอืนหรอืตดัท่อนซงุหรอืไม้ด้วยปลาย

แผ่นบงัคบัโซ่ ผูใ้ช้ต้องได้รบัการฝึกอบรมเป็นพเิศษ และควรใช้ขอบด้านล่างของแผ่นบงัคบัโซ่ตดัไม้ทกุครัง้ 

หากมคีวามจ�าเป็นต้องใช้ขอบด้านบนของแผ่นบงัคบัโซ่เพือ่ตดัไม้ต้องกระท�าด้วยความระมดัระวงัเป็นพเิศษ 

(รูปชุดที่ 5 )

 - เมื่อเริ่มต้นการตัดโซ่ต้องท�างาน อย่าตัดกิ่งไม้จ�านวนมากในเวลาเดียวกัน ในขณะตัด

กิ่งไม้ให้ตรวจสอบว่าเครื่องไม่สัมผัสกับกิ่งไม้อื่น และขณะตัดขวางล�าต้น ให้ระวังล�าต้นของต้นไม้อื่นที่อยู่

ข้างๆ

 - เมื่อต้องการเจาะท่อนไม้เพื่อท�าการตัดหรือผ่าในแนวยาว ให้ด�าเนินการโดยผู้ที่ได้รับ

การฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ   
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วิธีการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ท�างานตัดไม้

รูปชุดที่ ๕
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การตรวจสอบก�าลังแรงม้าเครื่องจักรกลต้นก�าลัง

และวิธีการวัดความยาวแผ่นบังคับโซ่

 

 ก�าลงัแรงม้าของเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงัและความยาวแผ่นบงัคบัโซ่ของเลือ่ยโซ่ยนต์ มคีวาม

ส�าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะบ่งบอกว่าเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าว เป็นเลื่อยโซ่ยนต์ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่

ต้องขอรับใบอนุญาตให้ผลิต ให้มีให้ใช้ หรือน�าเข้ามาในราชอาณาจักรจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์หรือ

ไม่ อย่างไร ทัง้นี ้เนือ่งจากพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 มาตรา 4 ประกอบกฎกระทรวงก�าหนด

ลกัษณะเลือ่ยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลือ่ยโซ่ยนต์ ก�านดให้เลือ่ยโซ่ยนต์ทีม่กี�าลงัแรงม้าของเครือ่งจกัร

กลต้นก�าลังเกินกว่าสองแรงม้า และมีความยาวแผ่นบังคับโซ่เกินกว่าสิบสองนิ้ว ต้องขอรับใบอนุญาตจาก

นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ ดงันัน้ การตรวจสอบก�าลงัแรงม้าเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงัและวธิกีารตรวจวดัความ

ยาวแผ่นบังคับโซ่ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นและต้องมีหลักเกณฑ์ วิธีการ การตรวจสอบที่แน่นอนเป็นบรรทัดฐาน

เดียวกัน ซึ่งในทางปฏิบัติการตรวจสอบก�าลังแรงม้าของเครื่องจักรผู้ตรวจต้องมีความรู้ทางด้านวิศวกรรม

เครื่องกล และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ของสภาวิศวกรโดยเฉพาะ และต้องใช้

เครือ่งมอืในการตรวจสอบทีเ่รยีกว่า “เครือ่งตรวจวดัก�าลงังานเพลา” (Dynamometer)  ดงัรปูภาพต่อไปนี้ 
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๑.  วิธีการทดสอบ

 การทดสอบเครื่องเลื่อยยนต์ดังกล่าว ได้ใช้ชุดเครื่องวัดก�าลังงานเพลา (Dynamometer) 

ดังแสดงในรุปที่ 1 โดยทดสอบที่ภาวะลิ้นปีกผีเสื้อของเครื่องยนต์เปิดเต็มที่ (Full Throttle) แล้วท�าการ 

ปรับเปลี่ยนภาระโหลด  โดยเริ่มจากที่ภาระโหลดต�่าสุด  และค่อยๆ เพิ่มภาระโหลดให้กับเครื่องขึ้นไป

จนถึงระดับสูงสุกที่เครื่องยนต์สามารถจะรับได้ ซึ่งเครื่องยนต์จะมีความเร็วรอบลดลงเรื่อยๆ จนดับไปเอง 

ในแต่ละภาระโหลดได้ท�าการวัดและบันทึกค่าแรงบิดที่ได้จากเครื่องวัดก�าลังเพลา และค่าความเร็วรอบ

ของเครื่องยนต์  ณ การท�างานของชุดทดสอบที่สภาวะคงตัว

รูปที่ 1  การติดตั้งเครื่องเลื่อยยนต์เข้ากับเครื่องวัดก�าลังงานเพลา

ชุดเครื่องวัดก�าลังงานเพลา(Dynamometer)
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๒.  เครื่องมือวัดและอุปกรณ์การทดสอบ

 2.1 เครื่องวัดก�าลังงานเพลา (Dynamometer) พร้อมชุดแสดงผล

 2.2 เครื่องวัดความเร็วรอบ

 จากการใช้เครื่องตรวจวัดก�าลังเครื่องจักรกลทดสอบข้างต้น จะได้ผลการทดสอบของ 

เครื่องจักรกล จ�านวน 2 ค่า คือ

 1. ค่าแรงบิดสูงสุดเฉลี่ย มีหน่วยเป็น N-m ที่ความเร็วรอบคงที่ และ

 2. ก�าลงังานเพลาสงูสดุทีว่ดัได้ มหีน่วยเป็น Watts ทีค่วามเรว็รอบคงที ่ ซึง่ก�าลงังานเพลาดงั

กล่าว คอืก�าลงัแรงม้าของเครือ่งจกัรกล โดยมหีน่วยเปรยีบเทยีบให้เป็นก�าลงัแรงม้า คอื ก�าลงังานเพลา 746 วตัต์ 

(Watts) =  1 แรงม้า (Horse Power หรือ HP.) 

 ส่วนการตรวจสอบวัดความยาวแผ่นบังคับโซ่ไม่จ�าเป็นต้องใช้เทคนิค วิธีการที่ซับซ้อน ปถุ

ชนธรรมดากย่็อมกระท�าได้แต่การเริม่ต้นวดัจากส่วนใดไปถงึตรงไหน อย่างไร ต้องค�านงึถงึหลกักฎหมายที่

ก�าหนดลกัษณะเลือ่ยโซ่ยนต์ ซึง่ในทางปฏบิตักิรมป่าไม้ได้เคยมหีนงัสอืกรมป่าไม้ที ่ทส 1602.2/21967 ลง

วนัที ่25  พฤศจกิายน  2551 และหนงัสอืที ่ทส 1602.2/7668  ลงวนัที ่ 4  พฤษภาคม  2553 แจ้งหลกั

เกณฑ์วิธีการวัดความยาวแผ่นบังคับโซ่ ตอบข้อหารือของบริษัทฯ ผู้ขอรับอนุญาตน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ โดย

ให้วัดความยาวของแผ่นบังคับโซ่เฉพาะส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวเครื่องจักรกลต้นก�าลังไปจนสุดปลายแผ่น

บังคับโซ่ ดังรูปภาพต่อไปนี้
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ความหมายของ “เลื่อยโซ่ยนต์” ตามกฎหมาย

 มาตรา 3 พระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ก�าหนดว่า “เลือ่ยโซ่ยนต์” คอืเครือ่งมอื 

ประเภทเครื่องจักรกลส�าหรับขับเคลื่อนฟันเลื่อยที่ติดกับโซ่ หรือ โซ่เลื่อย (Chain saw) เพื่อใช้ตัดไม้หรือ

แปรรูปไม้และให้รวมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือดังกล่าว ตามที่รัฐมนตรีก�าหนด

ในกฎกระทรวง

 โดยกฎกระทรวงก�าหนดลกัษณะเลือ่ยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2551 

ได้ก�าหนด“เลื่อยโซ่ยนต์”2 ดังนี้

 1. เครื่องมือส�าหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ที่มีฟันเลื่อยติดกับโซ่ 

ซึ่งขับเคลื่อนด้วยก�าลังเครื่องจักรกลที่ผลิตและประกอบส�ำเร็จรูปเพื่อกำรใช้งำน ที่มีต้นก�ำลังเกินกว่ำสอง

แรงม้ำ โดยมีแผ่นบังคับโซ่ ที่มีขนาดความยาวเกินกว่า 12 นิ้ว

2 
กรมป่าไม้ ได้มีการปรับปรุง แก้ไขกฎกระทรวงก�าหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2551 

ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงฯที่กรมป่าไม้ยกร่างแก้ไข ปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วเสร็จ 

และอยูใ่นขัน้ตอนการน�าร่างกฎกระทรวงฯให้รฐัมนตรลีงนาม เพือ่เตรยีมส่งไปประกาศในราชกจิจานเุบกษาบงัคบัใช้ โดยมสีาระ

ส�าคญัทีแ่ก้ไขใหม่ คอืก�าหนดลกัษณะของเลือ่ยโซ่ยนต์ให้หมายถงึเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงัตัง้แต่หนึง่แรงม้า และแผ่นบงัคบัโซ่มขีนาด

ความยาวตั้งแต่ 12 นิ้ว และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเร็ววันนี้ รายละเอียดให้ดูร่างกฎกระทรวงฯ ในภาคผนวก ค.

กรณีการวัดเฉพาะแผ่นบังคับโซ่

การวัดกรณีประกอบติดกับเครืองจักรกล
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 2. ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือตาม  ดังต่อไปนี้

  ก. เครื่องจักรกลต้นก�าลังที่มีกำรออกแบบตัวเครื่องและอุปกรณ์ประกอบ

ตัวเครื่องให ้มีลักษณะหรือสภำพเพื่อน�ำมำประกอบเป็นเครื่องมือตำมข้อ 1 โดยเฉพำะ ที่มี

ต ้นก�ำลังเกินกว่ำสองแรงม้ำ ตัวอย่างเช่น เครื่องไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ก�าลังส�าหรับเจียร หรือตัด

เหล็ กและคอนกรี ตซึ่ ง ท� า การดั ดแปลงแกน เพลาขั บและติ ดตั้ ง ชุ ดฟ ั น เฟ ื อ งฉุ ดหรื อขั บ

โซ่เลื่อยและชุดฝาครอบเฟืองโซ่และแผ่นประกบรองแผ่นบังคับโซ่ หรือเครื่องยนต์ตัดหญ้าที่มี

แกนเพลายาวตอนปลายน�าชุดฟันเฟืองฉุด/ขับโซ่เลื่อยและชุดฝาครอบเฟืองโซ่ติดไว้ เรียกว่า 

“Pole pruner” (ดูรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ) 

  ข. แผ่นบังคับโซ่ ที่มีขนาดควำมยำวเกินกว่ำ 12 นิ้ว

  ดังนั้น ลักษณะของเลื่อยโซ่ยนต์ตามกฎหมาย จึงประกอบด้วย

  1. เครื่องจักรกลต้นก�าลังส�าหรับฉุดหรือขับโซ่เลื่อย

  2. “โซ่เลื่อย”ที่มีฟันเลื่อยติดกับโซ่เพื่อการตัดไม้หรือแปรรูปไม้

  3. เครื่องจักรกลต้องมีก�าลังแรงม้าเกินกว่า 2 แรงม้า 

  4. แผ่นบังคับโซ่ หรือบาร์โซ่มีขนาดความยาวเกินกว่า 12 นิ้ว

  

  โดยแยกประเภทตามลักษณะหรือสภาพตามกฎกระทรวงฯ ได้ดังนี้

  1. เครือ่งจกัรกลทีม่กี�าลงัแรงม้าเกนิสองแรงม้า พร้อมแผ่นบงัคบัโซ่และโซ่เลือ่ยความ

ยาวเกินสิบสองนิ้ว ประกอบครบชุดสมบูรณ์พร้อมใช้งานตามกฎกระทรวงฯข้อ 1  (ดูรูปชุดที่ 1)

  2. ส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องจักรกลที่ออกแบบตัวเครื่องและ

อปุกรณ์ให้มลีกัษณะหรอืสภาพเพือ่น�ามาประกอบเป็นเลือ่ยโซ่ยนต์ตาม ข้อ 1 โดยเฉพาะ ทีม่กี�าลงัแรงม้า

เกินสองแรงม้า ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2 (ก)3

  3. เฉพาะแผ่นบังคับโซ่ที่มีความยาวส�าหรับส่วนที่ใช้งานจริงเกินสิบสองนิ้วตาม 

ฎกระทรวงฯ ข้อ 2 (ข)  

3 
ส่วนประกอบของเลือ่ยโซ่ยนต์ทีจ่ะเข้าลกัษณะเป็นเลือ่ยโซ่ยนต์ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2 (ก) ในทางปฏบิตัยิงัมปัีญหาว่ามคีวาม

หมายครอบคลมุถงึส่วนใดของเลือ่ยโซ่ยนต์บ้าง หากพจิารณาจากข้อความตามบทบญัญตัน่ิาจะหมายถงึชิน้ส่วน/อปุกรณ์ทีม่กีาร

ออกแบบให้น�ามาใช้ประกอบเป็นเลือ่ยโซ่ยนต์ทีม่ขีนาดก�าลงัเกนิกว่าสองแรงม้าโดยเฉพาะ เช่น ชดุโครงเลือ่ยโซ่ยนต์  ชดุฟันเฟือง

ขบั/ฉดุโซ่เลือ่ยพร้อมฝาครอบเฟืองโซ่และแผ่นประกบัรองแผ่นบงัคบัโซ่ ซึง่เป็นชิน้ส่วน/อปุกรณ์ทีอ่อกแบบให้มลีกัษณะบ่งชีเ้ฉพาะ

ว่าใช้ส�าหรบัประกอบเลือ่ยโซ่ยนต์เท่านัน้ (ดรูปูชดุที ่3) แต่การตรวจพสิจูน์รบัรองความเป็นเลือ่ยโซ่ยนต์ของชิน้ส่วน/อปุกรณ์ส่วน

หนึ่งส่วนใด ก็ต้องน�าชิ้นส่วน อุปกรณ์เหล่านั้นมาประกอบเข้ากันให้เป็นเครื่องจักรกลที่มีก�าลังแรงม้าเกินสองแรงม้า จึงจะถือได้

ว่าชิน้ส่วนนัน้มลีกัษณะ/สภาพเป็นเลือ่ยโซ่ยนต์ ซึง่หากน�ามาประกอบเข้ากนัไม่ได้ กไ็ม่อาจจะถอืได้ว่าชิน้ส่วนนัน้เป็นเลือ่ยโซ่ยนต์ 
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ที่  ทส  0602.2/21967      กรมป่าไม้

         61  ถนนพหลโยธนิ  เขตจตจุกัร

         กรุงเทพฯ  10900

      25  พฤศจิกายน  2551

เรื่อง  สอบถามวิธีการวัดความยาวแผ่นบังคับโซ่

เรียน  ผู้จัดการบริษัท  สไปคา  จ�ากัด

อ้างถึง  หนังสือ  บริษัท  สไปคา  จ�ากัด  ลงวันที่  14  พฤศจิกายน  2551

 ตามหนงัสอืทีอ้่างถงึ บรษิทั สไปคา จ�ากดั สอบถามเกีย่วกบัวธิกีารวดัความยาวแผ่นบงัคบัโซ่ 

ทัง้แผ่นบงัคบัโซ่ทีป่ระกอบกบัเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงั และแผ่นบงัคบัโซ่ทีย่งัไม่ได้ประกอบกบัเครือ่งจกัรกล

ต้นก�าลัง ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 กรมป่าไม้ ได้พจิารณาแล้วขอเรยีนว่า การวดัความยาวแผ่นบงัคบัโซ่ ทัง้กรณทีีป่ระกอบตดิ

กบัตวัเครือ่งแล้ว และกรณยีงัไม่ประกอบตดิกบัตวัเครือ่ง การวดัความยาวแผ่นบงัคบัโซ่จะวดัเฉพาะส่วนที่

ใช้งานทีย่ืน่ออกมาจากตวัเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงัเท่านัน้ เนือ่งจากกฎกระทรวงก�าหนดลกัษณะเลือ่ยโซ่ยนต์

และส่วนประกอบของเลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2551  ก�าหนดว่าเลือ่ยโซ่ยนต์หมายความว่า  (1) เครือ่งมอืส�าหรบั

ใช้ตดัไม้ประกอบส�าเรจ็รปูเพือ่การใช้งาน  โดยมแีผ่นบงัคบัโซ่มขีนาดความยาวเกนิกว่า 12 นิว้ และรวมถงึ 

(2) (ข) แผ่นบังคับโซ่ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือตาม (1)  ที่มีขนาดความยาว เกินกว่า 12  นิ้ว

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชาญ  ทวีชัย)

รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต  กลุ่มงานอนุญาตไม้และของป่า

โทร.  0  2561  4292 – 3  ต่อ 206

โทรสาร  0  2579 2391
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ที่  ทส  160.2/ 7668       กรมป่าไม้ 61  ถนนพหลโยธนิ

         แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

         กรุงเทพฯ  10900

      4  พฤษภาคม  2552

เรื่อง  ขอทราบเกณฑ์การวัดแผ่นบังคับของเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์

เรียน  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ�ากัด พิพตี้ วัน โฮติ้ง

อ้างถึง  หนังสือ  ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด พิพตี้ วัน โฮติ้ง 19  มีนาคม 2552

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านขอทราบเกณฑ์การวัดแผ่นบังคับของเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ และ

ขแทราบว่าวธิกีารวดัความยาวแผ่นบงัคบัโซ่ทีไ่ด้ด�าเนนิการวดันัน้ถกูต้องหรอืไม่  และจะเข้าข่ายเลือ่โซ่ยนต์

หรอืส่วนประกอบของเลือ่ยโซ่ยนต์ทีต้่องขออนญุาตครอบครองหรอืน�าเข้ามาในราชอาณาจกัรไทยหรอืไม่  

อย่างไร  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 กรมป่าไม้   พิจารณาแล้วขอเรียนว่า  การวัดความยาวแผ่นบังคับโซ่  ทั้งกรณีที่ประกอบ

ตดิกบัตวัเครือ่งพร้อมใช้งาน  และกรณยีงัไม่ประกอบตดิกบัตวัเครือ่ง  มหีลกัเกณฑ์และวธิกีารวดัความยาว

แผ่นังคับโซ่ เป็นมาตรฐานเดียวกันคือ ให้วัดความยาวเฉพาะส่วนที่ใช้งาน  ซึ่งยื่นออกมาจากเลื่อยโซ่ยนต์

และส่วนประกอบเลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2551 ออกตามความในพระราชบญัตัเิลือ่โซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ทีจ่ะต้อง

มาขอรับใบอนุญาตแต่อย่างใด

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชาญ  ทวีชัย)

รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้
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ภาคผนวก ข





เรื่องเสร็จที่  156/2549

บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง  หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์

พ.ศ. ๒๕๔๕

 กรมป่าไม้ได้มหีนงัสอื ด่วนทีส่ดุ ที ่ทส 1610.2/1352 ลงวนัที ่3 กมุภาพนัธ์ 2549 ถงึส�านกังาน 

คณะกรรมการกฤษฎกีา ความว่า ตามทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (กรมป่าไม้) ได้เสนอ

ร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตให้มี ผลิตหรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ การซ่อมแซมเลื่อยโซ่

ยนต์เป็นธรุกจิเพือ่สนิจ้าง พ.ศ. .... และขณะนีอ้ยูใ่นระหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะ

ที่ 3) ซึ่งในการพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าว คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3) ได้มีความเห็นเกี่ยว

กบันยิามค�าว่า “เลือ่ยโซ่ยนต์”ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ว่ากรมป่าไม้จ�า

ต้องยกร่างกฎกระทรวงเพื่อก�าหนดขอบเขตความหมายของเลื่อยโซ่ยนต์ต่อไปนั้น

 กรมป่าไม้ได้พิจารณาด�าเนินการยกร่างกฎกระทรวงตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(คณะที่ 3) แล้ว แต่เนื่องจากเดิมกรมป่าไม้เข้าใจว่านิยามค�าว่า “เลื่อยโซ่ยนต์” มีความชัดเจนแล้ว โดยไม่

จ�าต้องออกกฎกระทรวงก�าหนดความหมายของเลือ่ยโซ่ยนต์อกี เว้นแต่กรณกีารออกกฎกระทรวงก�าหนดให้ 

ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ให้เป็เลื่อยโซ่ยนต์ด้วย กรมป่าไม้จึงได้ด�าเนินการ

ประกาศให้ผูท้ีม่เีลือ่ยโซ่ยนต์อยูก่่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ใช้บงัคบัด�าเนนิการแจ้งการ 

มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 14 จึงมีปัญหาในทางปฏิบัติว่า เลื่อยโซ่ยนต์ที่ 

กรมป่าไม้ได้รับแจ้งไว้ก่อนด�าเนินการออกกฎกระทรวงก�าหนดความหมายของเลื่อยโซ่ยนต์ตามมาตรา 3 

แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 จะมีผลในทางกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

 คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่3) ได้พจิารณาข้อหารอืของกรมป่าไม้ โดยรบัฟังค�าชีแ้จงจากผู ้แทน

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (กรมป่าไม้ และกรมอทุยานแห่งชาตชิาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื)

แล้ว เห็นว่า มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 บัญญัติห้าม มิให้ผู้ใดมีเลื่อยโซ่ยนต์ 

ไว้ในครอบครอง เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตจากนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ และเพือ่มใิห้กระทบกระเทอืนต่อผูท้ีม่ี 

เลื่อยโซ่ยนต์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545

 ส่งพร้อมหนงัสอื ด่วนทีส่ดุ ที ่นร 1901/1302 ลงวนัที ่ 27  มนีาคม  2549  ซึง่ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีามถีงึ

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ใช้บงัคบั มาตรา 14 1 แห่งพระราชบญัญตัิเลือ่ยโซ่ยนต์ฯ จงึได้บญัญตัใิห้ผูท้ีม่เีลือ่ยโซ่ยนต์อยูใ่นความครอบ

ครองในวันที่กฎหมายใช้บังคับ มาขอรับใบอนุญาตภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่

ยนต์ฯ ใช้บังคับโดยไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 42 และให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พิจารณาออกใบ

อนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ต่อไป แต่โดยทีน่บัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ฯ มผีลใช้บงัคบัจนถงึปัจจบุนั 

ซึ่งเป็นระยะเวลาเกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯ ใช้บังคับแล้ว ยังไม่มีการออก

กฎกระทรวงก�าหนดลักษณะของ เลื่อยโซ่ยนต์ตามบทนิยามค�าว่า  “เลื่อยโซ่ยนต์” ตามมาตรา 33 แห่ง

พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯและกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์

 1 มาตรา 14  ผู้ใดมีเลื่อยโซ่ยนต์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้ามาขอรับใบอนุญาตภายใน เก้าสิบวันนับแต่

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่มีความผิดตามมาตรา 4 และให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น เว้นแต่จะขาดคุณสมบัติที่ก�าหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้

 ให้ผู้ซึ่งปฏิบัติตามวรรคหนึ่งไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและ

การน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า

 ความในวรรคสอง มใิห้ใช้บงัคบัแก่ผูท้ีถ่กูจบักมุและถกูด�าเนนิคดก่ีอนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบัและคดยีงัไม่ถงึทีส่ดุ

 ในกรณีที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ไม่ออกใบอนุญาตให้ เมื่อผู้นั้นได้น�าเลื่อยโซ่ยนต์มามอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผู้

นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค�าสั่งไม่อนุญาต

 ในกรณีที่ผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ให้เลื่อยโซ่ยนต์ของผู้นั้นตกเป็นของแผ่นดินนับแต่วันที่มีค�าสั่ง

ไม่อนุญาตหรือนับแต่วันที่รัฐมนตรีมีค�าวินิจฉัย

 เลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคห้า ให้น�าไปใช้ประโยชน์ในราชการ หรือจ�าหน่ายให้แก่ส่วนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือท�าลายตามระเบียบที่อธิบดีก�าหนด

 2 มาตรา 4 ห้ามมิให้ผู้ใดมี ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ใน

ใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 ผู้ใดรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ต้องจัดท�าบัญชีและหมายเลขแสดงหน่วยการผลิตตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 การออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ท�าเครื่องหมายที่เลื่อยโซ่ยนต์ตามแบบที่ก�าหนดใน

กฎกระทรวง และระบุพื้นที่ที่อนุญาตให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ไว้ด้วย

  3 มาตรา  3  ในพระราชบัญญัตินี้ “เลื่อยโซ่ยนต์” หมายความว่า เครื่องมือส�าหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ 

ทีม่ฟัีนเลือ่ยตดิกบัโซ่ซึง่ขบัเคลือ่นด้วยก�าลงัเครือ่งจกัรกล และให้หมายความรวมถงึส่วนหนึง่ส่วนใดทีเ่ป็นส่วนประกอบของเครือ่ง

มือดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีก�าหนดในกฎกระทรวง ฯลฯ 
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การขออนุญาตให ้มี เลื่ อยโซ ่ยนต ์ตามมาตรา 4 แห ่ งพระราชบัญญัติ เลื่ อยโซ ่ยนต ์ฯ แต ่

อย ่างใด จึ งไม ่มีหลักเกณฑ ์ เกี่ ยวกับความเป ็นเลื่อยโซ ่ยนต ์  และหลักเกณฑ ์ เกี่ ยวกับการ

ยื่ น ค� า ขอ รั บ ใบอนุญ าตมี เ ลื่ อ ย โซ ่ ยนต ์ ที่ จ ะน� า ม าด� า เ นิ น ก า รยื่ น ค� า ขอ รั บ ใบอนุญ าตมี

เลื่อยโซ่ยนต์ตามมาตรา 14  ได้ ดังนั้น การที่ผู ้ที่มีเลื่อยโซ่ยนต์อยู ่ในความครอบครองในวัน

ที่พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯ ใช้บังคับ มิได้มาขอรับใบอนุญาตภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว 

จึงไม่อาจถือได้ว่ามีความผิดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯ อย่างไรก็ตาม หากต่อมา

มกีารออกกฎกระทรวงก�าหนดลกัษณะของเลือ่ยโซ่ยนต์และก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาต

มเีลือ่ยโซ่ยนต์แล้ว ผูท้ีม่เีลือ่ยโซ่ยนต์อยูใ่นความครอบครองในวนัทีพ่ระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ฯ  ใช้บงัคบั

กต้็องมาด�าเนนิการยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตมเีลือ่ยโซ่ยนต์ให้ถกูต้องภายในเก้าสบิวนันบัแต่วนัทีก่ฎกระทรวง

มีผลใช้บังคับต่อไป

 อนึง่ การด�าเนนิการแจ้งการมอียูซ่ึง่เลือ่ยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ภายใน 

เก้าสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯ ใช้บังคับ ก่อนมีการออกกฎกระทรวงก�าหนดลักษณะ

ของเลือ่ยโซ่ยนต์ ตามบทนยิามค�าว่า “เลือ่ยโซ่ยนต์” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ฯ และ

กฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์การขออนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ฯ 

ไม่ถอืว่าเป็นการด�าเนนิการยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตมเีลือ่ยโซ่ยนต์ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ย

โซ่ยนต์ และต้องมาด�าเนินการขอรับใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ

ดังกล่าวแล้วข้างต้น

                                                                     (ลงนาม)      พรทิพย์ จาละ

         (คุณพรทิพย์ จาละ)

 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มีนาคม  2549
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                           (ลงนาม)   อัชพร  จารุจินดา
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ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต         

ให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๓)

และหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
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ด่วนที่สุด                     

ที่ ทส 1602.3/14722                                                      กรมป่าไม้  

      61  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร

              กรุงเทพฯ  10900

      8  สิงหาคม  2551

เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นระเบียบเพื่อจัดซื้อเลื่อยตัดคอนกรีต

เรียน  ผู้อ�านวยการส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ้างถงึ  หนงัสอืส�านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ด่วนมาก ที ่กท 1803/296  ลงวนัที ่10 เมษายน 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศกรมป่าไม้ เรือ่งรบัใบอนญุาตตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ลงวนัที่ 

  23  มิถุนายน  2551

 2. กฎกระทรวงก�าหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์

 3. กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการออก 

ใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกล

เพิ่มขึ้นรวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2551

ตามหนงัสอืทีอ้่างถงึ  ส�านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแจ้งขอยกเว้นทีจ่ะปฏบิตัติาม

กฎกระทรวง  ประกาศและระเบียบต่างๆ  ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545  เพื่อด�าเนินการ

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์น�าไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ความแจ้งอยู่แล้ว  นั้น

  กรมป่าไม้  ขอเรยีนว่า  ตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545  และกฎกระทรวงมไิด้

ให้อ�านาจนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์  เพือ่ยกเว้นการขอรบัอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์  แก่หน่วยงานราชการไว้ 

ฉะนัน้เมือ่กฎกระทรวงเกีย่วกบัการขอรบัใบอนญุาตตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545 ได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  3  ให้มีผลบังคับใช้แล้ว  หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์

ที่จะจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ก็ให้ไปด�าเนินการขอรับใบอนุญาตตามกฎหมาย  ต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

       ขอแสดงความนับถือ

                  

       (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร.  0 2561  4292-3  ต่อ  206

โทรสาร  0 2579  2391
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ด่วนที่สุด   บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  กรมป่าไม้  กองการอนุญาต  โทร. 0 2561  4292-3  ต่อ  206

ที่  ทส  1602.3/20173  วันที่  22  ตุลาคม  2551

เรื่อง  มาตรการควบคุมตรวจสอบเลื่อยโซ่ยนต์

เรียน   รองอธิบดีกรมป่าไม้  ทุกท่าน

 ผู้อ�านวยการส�านักทุกส�านัก

 ผู้อ�านวยการกองทุกกอง

 เลขานุการกรมป่าไม้

 ผู้อ�านวยการกลุ่มนิติการ

 ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศป่าไม้

 ผู้อ�านวยการส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  1-19

 กรมป่าไม้  ขอส่งส�าเนาหนงัสอืกรมป่าไม้ ด่วนทีส่ดุ ที ่ทส 1602.3/20172  ลงวนัที ่ 22  ตลุาคม  

2551   เรื่อง  มาตรการควบคุมตรวจสอบเลื่อยโซ่ยนต์  มาเพื่อทราบและปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง

                  

       (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

            อธิบดีกรมป่าไม้
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ด่วนที่สุด     ส�าเนา
ที่  ทส 1602.3/20172                                                      กรมป่าไม้

       61  ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

               กรุงเทพฯ  10900

      22  ตุลาคม  2551

เรื่อง  มาตรการควบคุมตรวจสอบเลื่อยโซ่ยนต์

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง  หนังสือกรมป่าไม้  ด่วนที่สุด  ที่  ทส  1602.3/11133  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย  มาตรการควบคุมตรวจสอบเลื่อยโซ่ยนต์  ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

  ตามหนังสือที่อ้างถึง  กรมป่าไม้ได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  กรณีกฎกระทรวง

ระเบียบกรมป่าไม้ และประกาศกรมป่าไม้  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545 

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่  23  มิถุนายน  2551  และเมื่อสิ้นสุดระยะ

เวลารบัค�าขออนญุาตตามทีก่ฎหมายก�าหนด (20 กนัยายน 2551) ขอให้สัง่เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ให้กรมป่าไม้ทราบภายใน 30 วัน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

  กรมป่าไม้ขอเรียนว่า ได้รับรายงานจากจังหวัดต่างๆ ว่ามีการแจ้งขออนุญาตครอบครอง 

เลือ่ยโซ่ยนต์เป็นจ�านวนมากนบัแสนเครือ่งทัว่ประเทศ (ระหว่างวนัที ่ 23  มถินุายน  2551 – 20  กนัยายน 

2551) และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมมคีวามห่วงใยในเรือ่งนี ้เกรงว่าจะมกีารลกัลอบ

ตัดไม้และบุกรุกท�าลายป่ามากขึ้น จึงให้กรมป่าไม้หามาตรการควบคุมตรวจสอบให้รัดกุม ประกอบกับได้

มรีาษฎร์หลายจงัหวดัร้องเรยีนว่าเจ้าหน้าทีข่องจงัหวดัเรยีกเกบ็เงนิการขออนญุาตเลือ่ยโซ่ยนต์ทัง้ๆ ทีก่าร

ด�าเนินการกรณีนี้  กฎหมายไม่ได้ก�าหนดให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใดๆ

  กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วจึงขอเรียนซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราช

บัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ดังนี้

  1.  มาตรการควบคุมตรวจสอบเลื่อยโซ่ยนต์ เนื่องจากกฎหมายเลื่อยโซ่ยนต์และกฎ

กระทรวงที่เกี่ยวข้อง  มีหลักเกณฑ์  และมาตรการควบคุมที่รัดกุมอยู่แล้วดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา

ด้วย จึงขอให้จังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรการควบคุมตรวจสอบเลื่อยโซ่

ยนต์อย่างเคร่งครัด

  2.  ขอให้ก�าชบัเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องอ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชนผูข้อรบัอนญุาตตาม 

พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันว่า  การขอรับ

/อนุญาต..
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อนุญาตดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากมีการร้องเรียนว่ามีการเรียกร้องทรัพย์สินเงินทองเป็นค่าใช้

จ่ายในการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ขอให้จังหวัดพิจารณาด�าเนินการกับ

ผู้รับผิดชอบอย่างเฉียบขาดต่อไป

  3.  ขอทราบว่าการท�าเครือ่งหมายเลือ่ยโซ่ยนต์ โดยการใช้แผ่นแถบกาว (สตกิเกอร์) ตดิที่

เครือ่งจกัรกลต้นก�าลงัและแผ่นบังคบัโซ ่มคีวามเหมาะสมหรือมปีญัหาในการปฏบิัต ิตลอดจนการควบคมุ

ตรวจสอบหรอืไม่ อย่างไร จงัหวดัมคีวามเหน็ว่าควรจะท�าเครือ่งหมายเลือ่ยโซ่ยนต์อย่างไร จงึจะเหมาะสม

และสามารถควบคุมตรวจสอบสอบได้โดยสะดวก ขอให้แจ้งกรมป่าไม้ทราบโดยด่วนด้วย

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด�าเนินการ

       ขอแสดงความนับถือ

                  

       (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต   กลุ่มงานอนุญาตไม้และของป่า

โทร. 0 2561 4292-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579 2391
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มาตรการควบคุมตรวจสอบเลื่อยโซ่ยนต์ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

  ตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงทีอ่อกตามความในพระราช

บัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 มีหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมที่ค่อนข้างจะรัดกุมอยู่แล้ว โดยเฉพาะ

มุ่งเน้นควบคุมในเรื่องการขออนุญาตมี/ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ซึ่งให้อ�านาจนายทะเบียนที่จะออกใบอนุญาตให้ 

ผู้ขอมี/ใช้ ดังนี้ 

 (1) การก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต

  - มาตรา 5 วรรคสอง ก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่ให้นายทะเบียนใช้

ดลุพนิจิทีจ่ะออกใบอนญุาตได้เฉพาะผูท้ีป่ระกอบอาชพีหรอืประกอบกจิการทีต้่องใช้เลือ่ยโซ่ยนต์ และไม่เคย

ต้องโทษตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์หรอืกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 

กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และ

  - ได้มีการออกกฎกระทรวง เพื่อก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ 

ผู้ขอรับอนุญาต ตามกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออก 

ใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกล

เพิม่ขึน้ รวมถงึคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูข้อรบัใบอนญุาต พ.ศ.2551 หมวด 1 ข้อ 1 วรรคสอง  

ก�าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ หรือกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ โดยให้ 

ระบุพื้นที่ที่จะขออนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ด้วย ซึ่งการระบุพื้นที่ในใบอนุญาตให้ระบุภายในขอบเขตพื้นที่

อ�าเภอเพียงพื้นที่เดียวเท่านั้น

  - ข้อ 2 ก�าหนดให้ผูข้อรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ทัง้กรณ ี(1) บคุคลธรรมดา (2)  

นิติบุคคล ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้ด้วย

   (ก) มีอายุไม่ต�่ากว่า  20  ปี  บริบูรณ์

   (ข) มีสัญชาติไทย

   (ค) มีภูมิล�าเนา/ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

   (ง) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

   (จ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

   (ฉ) ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต/ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต

 (2) การก�าหนดเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์และการระบุพื้นที่ให้ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ไว้ใน 

ใบอนุญาต อันมีลักษณะก�าหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบติดตามได้  โดย

  - มาตรา 4 วรรคห้า ก�าหนดให้นายทะเบยีนต้องท�าเครือ่งหมายและระบพุืน้ทีใ่ห้ใช้ไว้ใน

ใบอนญุาตเครือ่งหมายเลือ่ยโซ่ยนต์นัน้ กฎกระทรวงฯ ข้อ 12 ได้ก�าหนดให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวง 

ซึ่งได้ก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะไว้เพื่อการตรวจสอบควบคุม

/ส่วนกรณี...
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  ส่วนกรณกีารระบพุืน้ทีใ่ห้ใช้ไว้ในใบอนญุาตนัน้ต้องสอดคล้องกบับทบงัคบัมาตรา  6  

และมาตรา  8  ทีก่�าหนดให้ผูท้ีไ่ด้รบัใบอนญุาตประสงค์จะเปลีย่นแปลงพืน้ทีก่ารใช้เลือ่ยโซ่ยนต์อย่างถาวร

หรือเป็นการชั่วคราว รวมทั้งการให้บุคคลอื่นน�าเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้  ทั้งในพื้นที่จังหวัดเดียวกันและพื้นที่

จงัหวดัอืน่ ต้องมกีารขออนญุาตและได้รบัอนญุาตจากนายทะเบยีน และผูข้ออนญุาตต้องแสดงเหตผุลความ

จ�าเป็นที่ต้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเพื่อให้นายทะเบียน

ประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วย

 (3) ควบคุมการใช้ของผู้รับอนุญาตโดย

  3.1 ผู้ใช้ต้องใช้เลื่อยยนต์เฉพาะในพื้นที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น (มาตรา 4 วรรค

ห้า ประกอบมาตรา 6 และมาตรา 8)

  3.2 ผู้ใช้ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีเท่านั้น  อันถือเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวหากให้บุคคล

อืน่น�าไปใช้ต้องได้รบัอนญุาตจากนายทะเบยีน (มาตรา 8) เพราะหากมกีารน�าไปใช้กระท�าผดิผูร้บัอนญุาต

ต้องร่วมรับผิดด้วยตามมาตรา  9  

  3.3 ผู้ใช้ต้องแสดงใบอนุญาตมีหรือส�าเนาภาพถ่ายใบอนุญาตกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที 

(มาตรา 7) 

  3.4 กรณเีลือ่ยโซ่ยนต์ทีไ่ด้รบัอนญุาตสญูหาย/ช�ารดุ เสยีหายจนไม่สามารถใช้งานได้ 

ผู้รับอนุญาตต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ เพื่อประทับตรายกเลิกการใช้ใบอนุญาตตามกฎกระทร

วงฯ ข้อ  9

   3.5 ห้ามผูร้บัใบอนญุาตท�าการเปลีย่นแปลงเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงัของเลือ่ยโซ่ยนต์ให้ 

แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 4 วรรคสอง ประกอบกฎกระทรวงฯ หมวด 4)

 (4) มาตรการควบคุม ผู้ผลิต และน�าเข้ารวมทั้งผู้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ เป็นธุรกิจเพื่อสิน

จ้าง  กฎหมายก�าหนดให้

  4.1 ให้ผูร้บัใบอนญุาตผลติ ผูน้�าเข้า ต้องจ�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์ได้เฉพาะแก่ผูท้ีม่ใีบรบั

รองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์จากนายทะเบียนฯ ซึ่งต้องเป็นผู้มีอาชีพหรือประกอบกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์

เท่านั้น  (เงื่อนไขใบอนุญาต)

/4.2  ให้ผู้รับ...  
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  4.2 ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิต น�าเข้า ต้องมีการจัดท�าบัญชีการผลิต การน�าเข้า การ

จ�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์ตามแบบทีก่ฎหมายก�าหนดและต้องรายงานผลการรบัและจ�าหน่ายให้ นายทะเบยีน

ทราบทุกๆ  เดือน  รวมทั้งต้องจัดเก็บบัญชีไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลาในสถานที่เก็บรักษาและ

จ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์(ตามเงื่อนไขใบอนุญาต)

  4.3 ให้ผู ้รับใบอนุญาตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้างต้องซ่อมแซม 

เลื่อยโซ่ยนต์ได้แต่เฉพาะเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์และมีเครื่องหมายถูกต้องตาม

ใบอนุญาตเท่านั้น  และต้องจัดท�าบัญชีแสดงเลื่อยโซ่ยนต์ที่รับซ่อมแซมไว้ตามเงื่อนไขใบอนุญาต

  4.4 กรณีมีการขออนุญาตน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์เป็นจ�านวนมากจะมีข้อจ�ากัดในการ

ควบคุมกฎหมายมีข้อจ�ากัดในการควบคุมไว้อย่างละเอียดเข้มงวด ดังนี้  

   - โดยจ�ากดัให้ผูน้�าเข้าจ�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์ได้เฉพาะแก่ผูท้ีม่ใีบรบัรองให้มเีลือ่ย

โซ่ยนต์จากนายทะเบียน ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพ/ประกอบกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์และไม่เคยต้องโทษ

ส�าหรับความผิดตามพระราชบัญญัตเิลือ่ยโซย่นต์ พ.ศ.2545 กฎหมายวา่ดว้ยการปา่ไม ้ปา่สงวนแหง่ชาติ 

อุทยานแห่งชาติ/กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎกระทรวง

ก�าหนด (มาตรา  5  วรรคสอง ประกอบเงื่อนไขใบอนุญาต)

   - กฎหมายก�าหนดคณุสมบตัขิองผูข้อรบัใบอนญุาตให้น�าเข้าต้องมสีญัชาตไิทย

เท่านั้น  (กฎกระทรวงฯ ข้อ 24 ประกอบข้อ 2 (2) )

   - เมื่อได้รับอนุญาตให้น�าเข้ามาแล้วก็จะถูกควบคุมตรวจสอบการรับและการ

จ�าหน่ายโดยเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเป็นประจ�าทุกเดือนตามเงื่อนไขใบอนุญาต

   ดังนั้นผู้ขออนุญาตน�าเข้าจะถูกจ�ากัดด้วยกลไกตลาดที่กฎหมายได้ควบคุม ผู้มี/ 

ใช้อย่างเคร่งครดั การน�าเข้ามามากหรอืน้อยอย่างไรก็จะไม่มผีลกระทบต่อการบกุรกุตดัไม้ท�าลายป่า ขณะ

เดียวกันรัฐสามารถควบคุมตรวจสอบการน�าเข้าได้อย่างเป็นรูปธรรม อันส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ

ป้องกันรักษาป่าประสบความส�าเร็จได้ตามเป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

 (5) มาตรการป้องกันและปราบปรามผู้กระท�าผิด/ไม่ได้รับอนุญาต

  5.1 ก�าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้มี/ใช้  ต้องมีใบอนุญาต/ส�าเนาภาพถ่ายใบอนุญาต  

แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทันที (มาตรา 7)

  5.2 กรณมีกีารน�าเลือ่ยโซ่ยนต์ทีไ่ด้รบัอนญุาตไปใช้กระท�าผดิกฎหมายสนันษิฐานว่า

ผู้ได้รับอนุญาตมีส่วนร่วมในการกระท�าผิด (มาตรา 9)

/5.3  กฎหมาย...
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  5.3 กฎหมายก�าหนดให้มกีารจ่ายเงนิ/สนิบน  น�าจบัแก่ผูน้�าจบัไว้เฉพาะเป็นจ�านวน

เงินน�าจับสูง (จ�านวนเงินไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนเงินค่าปรับ) เป็นการจูงใจให้มีการปราบปรามผู้กระท�า

ผิดอย่างเฉียบขาดและเกิดผลที่แท้จริง  (มาตรา  13)

  5.4 มีการก�าหนดโทษที่รุนแรงซึ่งมีโทษจ�าคุกสูงสุดถึง 5 ปี และปรับเป็นแสน รวม

ทั้งริบเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ให้ตกเป็นของแผ่นดิน (มาตรา 17,18,19,20  และ 21)

  5.5 หากมีกรณีกระท�าผิดเงื่อนไขการอนุญาตนายทะเบียนฯ ต้องพิจารณาเพิกถอน 

ใบอนุญาต

  5.6 การอนุญาตให้มี ผลิต น�าเข้า และซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ เพื่อธุรกิจสินจ้าง ท�าให้

รัฐมีข้อมูลส�าหรับสร้างฐานข้อมูลเพื่อการควบคุมตรวจสอบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ทั่วทั้งประเทศ  ด้วย

ระบบข้อมูลออนไลน์ทางเว็บไซด์  ที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

  ตามมาตรการควบคุมตรวจสอบเลื่อยโซ่ยนต์ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.

2545  ดงักลา่ว หากเจา้หนา้ที่ทีร่บัผดิชอบถือปฏบิตัอิยา่งเครง่ครัด จริงจัง ทางราชการจะสามารถก�ากบั 

ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะมีผลให้การลักลอบตัดไม้ท�าลายป่าลดลงได้ในระดับ

หนึ่ง
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 ด่วนที่สุด   บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  กรมป่าไม้ กองการอนุญาต โทร. 0 2561  4292-3  ต่อ  206

ที่  ทส 1602.3/20176  วันที่  22  ตุลาคม  2551

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้  ทุกท่าน

 ผู้อ�านวยการส�านักทุกส�านัก

 ผู้อ�านวยการกองทุกกอง

 เลขานุการกรมป่าไม้

 ผู้อ�านวยการกลุ่มความร่วมมือการป่าไม้ต่างประเทศ

 ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศป่าไม้

 ผู้อ�านวยการส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  1-19 

 กรมป่าไม้ขอส่งส�าเนาหนงัสอืกรมป่าไม้ ด่วนทีส่ดุ ที ่ทส 1602.3/ว  20175  ลงวนัที ่ 22  

ตลุาคม  2551 เรือ่ง แนวทางปฏบิตัติามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ มาเพือ่ทราบและถอืปฏบิตัใินส่วนที่

เกี่ยวข้อง

      

         

       (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

            อธิบดีกรมป่าไม้
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ด่วนที่สุด     ส�าเนา
ที่  ทส 1602.3/ว.20175                                                   กรมป่าไม้  

        61  ถนนพหลโยธิน  เชตจตุจักร

               กรุงเทพฯ  10900

      22  ตุลาคม  2551

เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง  หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส  1602.3/15807 ลงวันที่  22  สิงหาคม  2551

 ตามหนงัสอืทีอ้่างถงึ กรมป่าไม้ได้แจ้งแนวทางปฏบิตัติามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.

2545  ตามที่จังหวัดได้หารือ ให้ทุกจังหวัดทราบและพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 กรมป่าไม้ขอเรยีนว่า กรมป่าไม้ได้รบัหนงัสอืหารอืจากจงัหวดัหลายจงัหวดัเกีย่วกบัแนวทาง

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  สรุปประเด็นข้อหารือ  ดังนี้

 1. ค�าว่า “พืน้ที”่ ทีบ่ญัญตัไิว้ตามความในมาตรา 4 มาตรา 6 และมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตัิ 

เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ตามความในกฎกระทรวงและความตามประกาศกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องมีขอบเขต

หรือบริเวณเพียงใด เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

 2. แนวทางปฏบิตัติามกฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการขออนญุาต

และการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลัง

เครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2551 เกี่ยวกับ

ค�าว่าเอกสารหลกัฐานตามความในข้อ 3 วรรคแรก และวรรคสองของกฎกระทรวงดงักล่าว หมายความถงึ

เอกสารหลักฐานการตรวจสอบประวัติว่าไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ตามข้อ 2. (1) (จ) และเอกสารหลักฐาน

การตรวจสอบประวตัไิม่เคยต้องโทษส�าหรบัความผดิทีร่ะบไุว้ในมาตรา 5 วรรคสองด้วย หรอืไม่ เนือ่งจาก

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 

2551 ให้ผูข้อรบัใบอนญุาตเตรยีมเอกสารหลกัฐานประกอบค�าขอฯ (ลซ.1) ดงันี ้ข้อ 1. กรณบีคุคลธรรมดา 

(5)(7) ข้อ 2. กรณีนิติบุคคล (6.1)(6.3)  แสดงว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ต้องน�าเอกสารหลักฐานเหล่านี้มา

ยืน่พร้อมค�าขอให้ถกูต้องครบถ้วน หากไม่ถกูต้องครบถ้วนให้น�ามายืน่เพิม่เตมิภายใน 7 วนั ถกูต้องหรอืไม่ 

และหากเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนหลัง  7 วัน นายทะเบียนจะอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ได้หรือไม่ 

อย่างไร เพราะการตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือต้องใช้เวลาหลายวัน

 3. กรณผีูย้ื่นค�าขอรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์เป็นขา้ราชการจะต้องตรวจสอบประวตัิ

ว่าไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษส�าหรับความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ หรือไม่ 

อย่างไร

/4. แนวทางปฏิบัติ...
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 4. แนวทางปฏบิตัว่ิาด้วยการปฏบิตัเิกีย่วกบัเลือ่ยโซ่ยนต์ทีต่กเป็นของแผ่นดนิ หรอืทีศ่าล

สัง่รบิตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 พ.ศ.2551 และกรณเีลือ่ยโซ่ยนต์ทีต่กเป็นของแผ่นดนิ 

หรือศาลสั่งริบตามกฎหมายอื่น

 5. หลักเกณฑ์ วิธีการ เขียน/กรอก แบบฟอร์มใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงแบบการควบคุม

ตรวจสอบการออกใบอนุญาต

 6.  ผู้ยื่นค�าขอมีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์จะยื่นค�าขอต่อนายทะเบียนท้องที่ใด ระหว่างท้องที่ที่

ผูข้อมภีมูลิ�าเนาแต่ไม่มคีวามจ�าเป็นต้องใช้เครือ่งเลือ่ยในพืน้ทีด่งักล่าวกบัพืน้ทีท่ีต้่องใช้เครือ่งเลือ่ยโซ่ยนต์

เป็นประจ�า

 กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนแนวทางปฏิบัติดังนี้

 ตามประเดน็ในข้อ 1 ค�าว่า “พืน้ที”่ ให้ระบพุืน้ทีใ่นใบอนญุาตเป็นพืน้ทีอ่�าเภอเพยีงอ�าเภอ

เดยีว  เพราะมาตรา  6(1)  แห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545  ก�าหนดว่าการเปลีย่นแปลงพืน้ที่

ภายในจังหวัดเดียวกันกับที่ได้รับใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค�าขอต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้ออก

ใบอนุญาต

 ตามประเดน็ในข้อ 2 ในประเดน็แรก ค�าว่า “เอกสารหลกัฐาน” ความตามในข้อ 3 วรรคแรกและ

วรรคสองของกฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการขออนญุาตและการออกใบอนญุาตให้มี 

ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมถึง

คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูข้อรบัใบอนญุาต พ.ศ.2551 นัน้ ไม่รวมถงึเอกสารหลกัฐานการตรวจสอบ 

ประวตัไิม่เคยต้องโทษส�าหรบัความผดิทีร่ะบไุว้ในมาตรา 5 วรรคสอง และเอกสารหลกัฐานเป็นหนงัสอื ไม่เป็น

บคุคลล้มละลาย และไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรอืคนเสมอืนไร้ความสามารถ จากกรมบงัคบัคดแีละอธบิดี 

ผูพ้พิากษาศาลแพ่ง หรอืผูพ้พิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัท้องที ่แต่เป็นหลกัฐานทีร่ะบไุว้ในค�าขอ (ลซ.1) ข้อ 

6.  เท่านั้น

 ประเดน็ทีส่องทีว่่าผูข้อรบัใบอนญุาตต้องน�าเอกสารหลกัฐานตามประเดน็แรกมายืน่พร้อม 

ค�าขอหรอืต้องยืน่เพิม่เตมิให้ครบถ้วนภายใน 7 วนั หรอืไม่นัน้ ขอเรยีนว่าเอกสารดงักล่าว ผูข้อรบัใบอนญุาต

ไม่จ�าต้องน�ามาแสดงต่อพนกังานเจ้าหน้าทีใ่นวนัยืน่ค�าขอ เพราะมใิช่เอกสารหลกัฐานทีผู่ข้อรบัใบอนญุาต

มีอยู่หากแต่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มอบหมายจะต้องประสานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการตรวจสอบคุณสมบัติ  และลักษณะต้องห้ามเมื่อหน่วยงานดังกล่าวได้ออกหนังสือแจ้งให้

ทราบแล้วถือว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่จัดหาไปประกอบการพิจารณาอันเป็นเงื่อนไขที่จะ

ก�าหนดนับระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตของนายทะเบียนภายใน 30 วัน ดังนั้น เอกสารหลัก

ฐานดังกล่าวจึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องยื่นมาพร้อมค�าขอหรือต้องยื่นเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายใน 7 วัน    

/ซึ่งในทาง...
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ซึง่ในทางปฏบิตันิัน้ ผูข้อรบัใบอนญุาตจะต้องยืน่เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงถงึสถานะของบคุคลว่าเป็นบคุคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคล รวมทั้งเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่บ่งบอกถึงสถานะและสภาพบุคคลซึ่งมีอยู่แล้ว เช่น 

บัตรประจ�าตัวประชาชน ส�าเนาทะเบียนบ้าน รวมทั้งหลักฐานในการประกอบอาชีพ ตามที่ระบุไว้ในค�า

ขอฯ (ลซ.1) ข้อ 6 หากเอกสารหลักฐานดังกล่าวไม่ครบถ้วน นายทะเบียนต้องแจ้งให้ผู้ขอยื่นเพิ่มเติมให้

ครบภายใน 7 วัน นับแต่วันรับค�าขอ

 ส่วนประเด็นที่ว่า หากเอกสารหลักฐานถูกต้องครบหลัง 7 วัน นายทะเบียนฯ จะ

อนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ได้หรือไม่ อย่างไร ขอเรียนว่ากฎหมายมิได้บัญญัติถึงผลของการยื่นเอกสาร

ครบถ้วนภายหลัง  7  วัน  ว่านายทะเบียนจะไม่อนุญาตหรือจะอนุญาตได้หรือไม่อย่างไร เพียงแต่

กฎหมายบังคับว่าให้นายทะเบียนฯ  แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูก

ต้องครบถ้วนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับค�าขอ ซึ่งเป็นการเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติโดยมิชักช้า 

มิใช่บทบังคับให้ผู ้ยื่นค�าขอ้องปฏิบัติและมิใช่กรณีที่จะน�ามาเป็นประเด็นข้อพิจารณาว่าจะออกใบ

อนุญาตให้ผู้ยื่นค�าขอหรือไม่อย่างไร  ขณะที่นายทะเบียนจะอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ได้หรือไม่ ต้อง

พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นหลัก 

 ตามปัญหาในข้อ 3  ต้องตรวจสอบเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาทั่วไปเพราะกฎหมายมิได้

ก�าหนดยกเว้นไว้

 ตามปัญหาในข้อ 4  กรณีเลื่อยโซ่ยนต์ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบตามพระราช

บัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 นั้น ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับเลื่อย

โซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดิน หรือที่ศาลสั่งริบตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545  พ.ศ.2551 

ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่แล้ว

 กรณีเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดิน หรือศาลสั่งริบตามกฎหมายอื่นไม่ว่าจะเป็นพระ

ราชบัญญัติศุลกากร พระราชบัญญัติป่าไม้ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พระราชบัญญัติอุทยานแห่ง

ชาติ หรือพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านั้น ในประเด็นนี้ จะต้องพิจารณาโดยค�านึงถึงข้อเท็จ

จริงและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าสามารถด�าเนินการได้อย่างไรบ้าง แต่อย่างไรก็ตามเลื่อยโซ่ยนต์ 

ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือศาลสั่งริบตามกฎหมายอื่นหากมีการอนุญาตให้ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจเอาไว้

ใช้ในราชการตามระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วข้องแล้ว หน่วยงานดงักล่าวต้องน�ามาขอรบัใบอนญุาตมเีลือ่ยโซ่

ยนต์ ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์

 ตามปัญหาในข้อ 5  ใบอนญุาตตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 สามารถพมิพ์

แทนการเขียนได้ โดยต้องมีข้อความตรงกันทั้งฉบับตัวจริง และส�าเนาใบอนุญาต กรมป่าไม้โดยกองการ

/อนุญาต...
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อนุญาตได้จัดท�าโปรแกรมการกรอกใบอนุญาตด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลมอบให้

จังหวัดด�าเนินการต่อไปแล้ว จังหวัดใดที่ยังมิได้รับโปรแกรมการกรอกใบอนุญาตดังกล่าวให้สั่งเจ้าหน้าที่

ไปขอรับได้ที่กองการอนุญาต กรมป่าไม้

 ตามปัญหาในข้อ  6  กฎหมายมิได้ก�าหนดว่าให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่น ณ พื้นที่ใด หากแต่ 

นายทะเบียนต้องพิจารณาถึงความจ�าเป็นที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ในพื้นที่ของผู้ยื่นค�าขอเป็นหลัก

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

       ขอแสดงความนับถือ

                 

       (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต 

โทร. 0 2561 4292-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579 2391
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ที่  ทส 1602.3/ว. 14227                                                  กรมป่าไม้  

      61  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร

              กรุงเทพฯ  10900

      4  สิงหาคม  2551

เรือ่ง ขอหารอืแนวทางปฏบิตัติามกฎกระทรวงทีอ่อกตามความแห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด  (ยกเว้นจังหวัดปทุมธานี)

สิง่ทีส่่งมาด้วย  ส�าเนาหนงัสอืกรมป่าไม้  ด่วนทีส่ดุ  ที ่ ทส  1602.3/14226  ลงวนัที ่ 4  สงิหาคม  2551

 กรมป่าไม้ ขอส่งส�าเนาหนงัสอืกรมป่าไม้ ด่วนทีส่ดุ ที ่ ทส  1602.3/14226  ลงวนัที ่ 4  

สงิหาคม  2551 เรือ่ง ขอหารอืแนวทางปฏบิตัติามกฎกระทรวงทีอ่อกตามความแห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ย

โซ่ยนต์ พ.ศ.2545  เรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในท�านองเดียวกัน

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

       ขอแสดงความนับถือ

                 

       (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร.  0 2561  4292-3  ต่อ  206

โทรสาร  0 2579  2391
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ด่วนที่สุด     ส�าเนา
ที่  ทส 1602.3/14226                                                     กรมป่าไม้  

        61  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร

               กรุงเทพฯ  10900

      4  สิงหาคม  2551

เรือ่ง  ขอหารอืแนวทางปฏบิตัติามกฎกระทรวงทีอ่อกตามความแห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี

อ้างถึง  หนังสือจังหวัดปทุมธานี  ด่วนที่สุด  ที่  ปท  0013/12085  ลงวันที่  11  กรกฎาคม  2551

 ตามหนังสือที่อ้างถึง  จังหวัดปทุมธานี  ขอหารือแนวทางปฏิบัติ  เรื่อง  การแจ้งผลการ

พิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับค�าขอรับใบอนุญาต  หรือนับแต่

วันที่ได้รับเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนนั้น เป็นการนับเวลาสามสิบวันหลังจากได้รับแจ้งผลการ

ตรวจสอบคุณสมบัติจากกรมบังคับคดีและสถานีต�ารวจใช่หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว

 กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ในการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้

ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์นั้น นอกจากจะต้องประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการที่ต้องใช้เลื่อย

โซ่ยนต์และไม่เคยต้องโทษส�าหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

ตามความในมาตรา 5 วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545  แล้วผู้ขอรับใบอนุญาต

จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

การอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่

ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ.

2551 ข้อ 2 ด้วย ซึ่งการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตไม่เคยต้องโทษตามมาตรา 5 แห่ง

พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์และตามกฎกระทรวง ข้อ 2(1) (ง) และ (จ) มีความจ�าเป็นต้องประสานงาน

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง (ส�าหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร) หรือผู้พิพากษา 

หวัหน้าศาลในเขตท้องทีจ่งัหวดั และกรมบงัคบัคดตีามล�าดบัเพือ่ให้ได้ผลการตรวจสอบทีเ่ป็นเอกสารหลกั

ฐานอ้างองิยนืยนั ดงันัน้ นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์จะสามารถพจิารณาคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของ

ผูข้อรบัใบอนญุาตได้กต่็อเมือ่เอกสารและหลกัฐานประกอบ ค�าขอรบัใบอนญุาตถกูต้องครบถ้วนแล้ว กรณี

ตามปัญหาการนับระยะเวลาสามสิบวันเพื่อแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้

/ขอรับ...
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ขอรับใบอนุญาตทราบ จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจาก

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิอธบิดผีูพ้พิากษาศาลแพ่ง (ส�าหรบัพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร) หรอืผูพ้พิากษาหวัหน้า

ศาลในเขตท้องที่จังหวัด และกรมบังคับคดีอันเป็นวันที่เอกสารและหลักฐานประกอบค�าขอรับใบอนุญาต

ถูกต้องครบถ้วนตามกฎกระทรวงฯข้อ  3 วรรคท้าย

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

       ขอแสดงความนับถือ

                 

       (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร.  0 2561  4292-3  ต่อ  206

โทรสาร  0 2579  2391
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ด่วนที่สุด                  

ที่  ทส 1602.3/19484                                                      กรมป่าไม้

       61  ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

               กรุงเทพฯ  10900

      10  ตุลาคม  2551

เรื่อง  ขอหารือการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

  ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนงัสอืส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัชลบรุ ีด่วนทีส่ดุ ที ่ชบ 0013.3/3602   

 ลงวันที่ 4 กันยายน  2551

 ตามหนงัสอืทีอ้่างถงึส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัชลบรุ ีได้ขอหารอื

การตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูข้อรบัใบอนญุาตตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ว่าเป็นบคุคล

ล้มละลายทางอินเตอร์เน็ตตามเว็บไซด์ www.led.go.th และจะท�าการตรวจสอบการเป็นบุคคลไร้ความ

สามารถ หรอืเสมอืนไร้ความสามารถ จากเวบ็ของหน่วยงานศาลจงัหวดัชลบรุ ีเพือ่น�าผลมาใช้ประกอบการ

พิจารณาการขออนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ได้หรือไม่ ความแจ้งแล้วนั้น

 กรมป่าไม้ พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า  การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตาม 

พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 นั้น เป็นกฎหมายเฉพาะ การด�าเนินการจึงต้องเป็นไปตามที่

กฎหมายก�าหนด ดงันัน้ เมือ่ยงัไม่มกีารรบัรองจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในวธิกีารตรวจสอบข้อมลูดงักล่าว

ว่าสามารถกระท�าได้และมีผลทางกฎหมาย การตรวจสอบจึงต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งการยืนยัน

ข้อมูลเป็นหนังสือไว้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาด�าเนินการ

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

          ขอแสดงความนับถือ

 

       (นายสุนันต์  อรุณนพรัตน์)

    รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน

             อธิบดีกรมป่าไม้

กลุ่มงานอนุญาตไม้และของป่า  กองการอนุญาต

โทร. 0 2561 42921-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579 2391
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ด่วนที่สุด

ที่  ทส 1602.2/5569                                                                 กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

        แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

                กรุงเทพฯ  10900

      26  มีนาคม  2552

เรื่อง หารือข้อกฎหมายในการออกใบอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเว้นจังหวัดระนอง)

 กรมป่าไม้ ขอส่งส�าเนาหนังสือ กรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.2/5568  ลงวันที่  26  

มนีาคม  2552 เรือ่ง หารอืข้อกฎหมายในการออกใบอนญุาตเลือ่ยโซ่ยนต์ มาเพือ่โปรดทราบ และถอืเป็น

แนวทางปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

  

           (นายวิชาญ  ทวิชัย)

  รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน

  อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. 0 2561 4292-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579 2391 
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ด่วนที่สุด     ส�าเนา
ที่  ทส 1602.2/5568                                                                 กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

        แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

                กรุงเทพฯ  10900

      26  มีนาคม  2552

เรื่อง หารือข้อกฎหมายในการออกใบอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดระนอง  ที่  รน  0013/631  ลงวันที่  30  มกราคม  2552

 ตามหนงัสอืทีอ้่างถงึจงัหวดัระนองได้หารอืเกีย่วกบัปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบญัญตัิ 

เลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 กรณทีีผู่ม้าขอรบัใบอนญุาตเลือ่ยโซ่ยนต์ ได้เคยกระท�าความผดิกฎหมายว่าด้วยการป่า

ไม้ซึง่ตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 มาตรา 5 วรรค 2 ได้ก�าหนดให้ถอืเป็นคณุสมบตัแิละลกัษณะ 

ต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตไว้ ต่อมาเมื่อได้มีพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชมพีระชนมาพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550 ออกใช้บงัคบั จงัหวดัจะออก

ใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอได้หรือไม่ ประการใด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 กรมป่าไม้  พิจารณาแล้ว  ขอเรียนว่า

 ตามประเดน็ทีจ่งัหวดัหารอืปรากฏข้อเทจ็จรงิว่าผูข้อรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ได้เคย

กระท�าผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการสงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า แต่ไม่มีข้อมูลว่าเคยต้องโทษส�าหรับความผิดดังกล่าว ถือว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะ

วินิจฉัยว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 5 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่

ยนต์ พ.ศ.2545 หรือไม่  เนื่องจากการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวหรือไม่

นั้น จะต้องพิจารณาว่าผู้นั้นเคยต้องโทษตามกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งโทษตามกฎหมายดังกล่าว ได้แก่ 

ประหารชีวิต จ�าคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน ตามนัยมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญา กรณี

เช่นนี้ต้องพิจารณาดังนี้

 1. ผูข้อรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ได้เคยถกูกล่าวหาว่ากระท�าผดิตามพระราชบญัญตัิ 

เลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 หรอืกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาต ิกฎหมายว่าด้วย 

อุทยานแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มาก่อนถ้าผลของคดีปรากฏว่าในชั้น

ของพนกังานอยัการ พนกังานอยัการมคี�าสัง่เดด็ขาดไม่ฟ้องหรอืในชัน้พจิารณาของศาล ศาลมคี�าพพิากษา

ยกฟ้อง  จึงถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องโทษในความผิดตามที่ถูกกล่าวหา จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 โดยไม่ต้องน�าพระราชบญัญตัิ

ล้างมลทินใน วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

พ.ศ.2550 มาประกอบการพิจารณา

2.ผู้ขอรับ...
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 2. ผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ได้ถูกกล่าวหากระท�าผิดตามพระราชบัญญัติเลื่อย

โซ่ยนต์  พ.ศ.2545 หรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย

อุทยานแห่งชาติ  หรือกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณา

ของพนกังานสอบสวน  พนกังานอยัการ และศาลยงัมไิด้มคี�าพพิากษาให้ผูน้ัน้มคีวามผดิและต้องโทษ ต้อง

ถือว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ 

พ.ศ.2545 จงัหวดัจะต้องพจิารณาด�าเนนิการตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องต่อไป โดยไม่ต้องรอให้

มคี�าพพิากษาถงึทีส่ดุเสยีก่อน เพราะจะท�าให้การพจิารณาอนญุาตล่าช้าเกนิสมควรตามทีก่ฎหมายก�าหนด

ไว้ ถ้าต่อมาศาลมีค�าพิพากษาลงโทษผู้ขออนุญาต  จังหวัดก็มีอ�านาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตได้ เนื่องจาก

เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ

 ส�าหรบักรณทีีจ่งัหวดัหารอืมข้ีอเทจ็จรงิเพยีงแต่ถกูกล่าวหาว่ากระท�าผดิแต่ไม่มข้ีอเทจ็จรงิ

ว่าพนกังานอยัการสัง่เดด็ขาดไม่ฟ้องหรอืเคยต้องโทษตามค�าพพิากษาหรอืไม่ กรณเีช่นนีจ้งัหวดัจะต้องตรวจ

สอบข้อเทจ็จรงิเสยีก่อนว่าผลคดเีป็นเช่นไร หากปรากฎว่าผูข้ออนญุาตเคยต้องโทษส�าหรบัความผดิตามพ

ระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 หรอืกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาต ิ กฎหมายว่าด้วยอทุยานแห่ง

ชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จึงต้องน�าพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภมูพิลอดลุยเดช มพีระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550 มาประกอบ

การพิจารณา หากมีข้อเท็จจริงว่าผู้ขออนุญาตได้กระท�าผิดก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม 2550และได้พ้น

โทษไปแล้วก่อนหรอืในวนัที ่5 ธนัวาคม 2550  ต้องถอืว่าผูข้ออนญุาตมไิด้เคยถกูลงโทษในกรณคีวามผดิ

นั้นๆ จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่

ยนต์ พ.ศ.2545 และนายทะเบียนสามารถออกใบอนุญาตให้ผู้ขอได้

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

                                                                     

           (นายวิชาญ  ทวิชัย)

  รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน

  อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. 0 2561 4292-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579 2391 
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ด่วนที่สุด

ที่  ทส 1602.2/5571                                                                 กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

        แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

                กรุงเทพฯ  10900

      26  มีนาคม  2552

เรื่อง หารือข้อกฎหมายในการออกใบอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเว้นจังหวัดอ�านาจเจริญ)

 กรมป่าไม้ ขอส่งส�าเนาหนังสือ กรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.2/5570 ลงวันที่ 26  

มีนาคม  2552  เรื่อง หารือข้อกฎหมายในการออกใบอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์  มาเพื่อโปรดทราบ  และถือ

เป็นแนวทางปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

            

           (นายวิชาญ  ทวิชัย)

  รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน

  อธิบดีกรมป่าไม้

กรมป่าไม้  กองการอนุญาต

โทร. 0 2561 4292-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579 2391 
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ด่วนที่สุด     ส�าเนา

ที่  ทส 1602.2/5570                                                                กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

       แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

               กรุงเทพฯ  10900

      26  มีนาคม  2552

เรื่อง หารือข้อกฎหมายในการออกใบอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ�านาจเจริญ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอ�านาจเจริญ  ที่  อจ  0013.3/13127  ลงวันที่  4  ธันวาคม  2551

 ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดอ�านาจเจริญ ได้หารือเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายตาม 

พระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 กรณ ีผูข้อรบัใบอนญุาตมเีลือ่ยโซ่ยนต์ เคยต้องโทษตามมาตรา 5 

วรรคสองแห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ก่อนหรอืในวนัที ่5 ธนัวาคม 2550 และได้พ้นโทษ

ไปก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯใช้บังคับ จะเข้าข่ายตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. 

2550 หรือไม่ และนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์สามารถออกใบอนุญาตได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 กรมป่าไม้ พิจารณาแล้ว ขอเรียน ดังนี้

 1. ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ได้ก�าหนดว่า “ผู้ขอรับใบ

อนญุาตมเีลือ่ยโซ่ยนต์ต้องไม่เคยต้องโทษตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมาย

ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาต ิกฎหมายว่าด้วยอทุยานแห่งชาต ิ และกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุม้ครองสตัว์

ป่ามาก่อน” ซึ่งโทษดังกล่าวก็คือโทษ 5  สถานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 คือ ประหารชีวิต 

จ�าคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน โดยเมื่อพิจารณาประกอบกับพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ.2550 

มาตรา 4 ที่ได้ก�าหนดให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่างๆ ซึ่งได้กระท�าก่อนหรือใน

วันที่ 5 ธนัวาคม 2550 และได้พน้โทษไปก่อน หรอืในวันที่พระราชบญัญัตลิ้างมลทินฯใช้บังคับ (ใชบ้ังคบั 

วันที่ 5 ธันวาคม 2550) ให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยถูกลงโทษ ในกรณีความผิดนั้นๆ

 ดังนั้น หากผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์เคยต้องโทษตามที่พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่

ยนต์  พ.ศ.2545 ก�าหนดไว้ในมาตรา 5 วรรคสอง และพ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติ

ล้างมลทินฯ ใช้บังคับ (วันที่ 5 ธันวาคม 2550) บุคคลนั้นย่อมได้รับผลตามที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ 

บัญญัติกล่าวคือไม่ถือว่าเป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษหรือไม่เคยต้องโทษตามที่พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  นาย

ทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ก็สามารถออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ให้กับผู้ขอรับอนุญาตได้

/อนึ่ง...
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 อนึง่ การทีจ่ะพจิารณาว่าผูใ้ดจะได้รบัผลของกฎหมายตามพระราชบญัญตัล้ิางมลทนิหรอื

ไม่อย่างไรนั้น  ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและมีหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลนั้นต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ

ตามความผดิทีไ่ด้กระท�า และได้รบัโทษตามค�าพพิากษา และพ้นโทษมาก่อนหรอืไม่อย่างไร ภายในวนัที ่5 

ธันวาคม 2550  เท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติต้องพิจารณาเอกสารหลักฐาน ค�าพิพากษา 

หรือค�าสั่งศาลที่ให้จ�าเลยต้องรับโทษตามค�าพิพากษา และมีหลักฐานยืนยันว่าจ�าเลยได้รับโทษตามค�า

พพิากษา หรอืค�าสัง่ศาลและได้พ้นโทษมาแล้วก่อนหรอืภายในวนัที ่5 ธนัวาคม 2550 มาใช้ประกอบการ

พิจารณาด้วย

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

            

           (นายวิชาญ  ทวิชัย)

  รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน

  อธิบดีกรมป่าไม้

กรมป่าไม้  กองการอนุญาต

โทร. 0 2561 4292-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579 2391 
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ที่  ทส 1602.2/26996                                                            กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

       แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

               กรุงเทพฯ  10900

      30  ธันวาคม  2552

เรื่อง หารือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ตามมาตรา 5

 แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดร้อยเอ็ด)

 กรมป่าไม้ ขอส่งส�าเนาหนงัสอื กรมป่าไม้ ที ่ ทส.1602.2/26995  ลงวนัที ่ 30  ธนัวาคม  

2552  เรื่อง หารือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ตามมาตรา 5 

แห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 มาเพือ่โปรดทราบ และสัง่เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องถอืเป็นแนวทาง

ปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

                                                                        

        (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

    อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. 0 2561 4292-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579 2391
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ที่  ทส 1602.2/26995                                                            กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

       แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

               กรุงเทพฯ  10900

      30  ธันวาคม  2552

เรื่อง หารือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

 ตามมาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

อ้างถึง 1. หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ. 0013/17351  ลงวันที่  27  ตุลาคม  2552

 2. หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ. 0013/17449  ลงวันที่  28  ตุลาคม  2552

 ตามหนงัสอืทีอ้่างถงึ จงัหวดัได้เสนอความเหน็เกีย่วกบัคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของ

ผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ซึ่งมีประวัติเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษจ�าคุก และปรับ โดยโทษจ�าคุก

ให้รอการลงโทษไว้ บุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ และเป็นเหตุให้

ขาดคุณสมบัติ  ตามนัยมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 จึงขอหารือว่า

ความเห็นของจังหวัดถูกต้องหรือไม่ประการใด ความแจ้งอยู่แล้วนั้น

 กรมป่าไม้ พิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

 1. กรณคีวามเหน็ของจงัหวดัราย นายประนอม นริะพนัธ์ ซึง่มข้ีอเทจ็จรงิว่าได้มคี�าพพิากษา 

ศาลจงัหวดัร้อยเอด็ให้ลงโทษจ�าคกุ 4 ปี ปรบั 55,000 บาท รอการลงโทษ 4 ปี ในข้อหาร่วมกนัท�าไม้หรอืท�า

อนัตรายด้วยประการใดแก่ ไม้หวงห้าม (ไม้ยาง) โดยไม่ได้รบัอนญุาต เมือ่ 29 พฤศจกิายน 2549 ตามคดแีดงที่ 

3853/2549 และจงัหวดัเหน็ว่าระหว่างรอการลงโทษ 4 ปี หากผูข้ออนญุาตไม่ได้กระท�าผดิอนัมใิช่ความผดิที่

กระท�าโดยประมาท หรอืความผดิลหโุทษ ตามมาตรา 58 วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายอาญาบญัญตัใิห้ผูน้ัน้ 

พ้นโทษจากการถูกก�าหนดโทษซึ่งการพ้นโทษกรณีนายประนอม นิระพันธ์ จะพ้นโทษหลังวัน

ที่ 5 ธันวาคม  2550 นายประนอม นิระพันธ์ จึงไม่ได้รับผลตามที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ 

บัญญัติ เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.

2545 นั้น กรมป่าไม้ไม่เห็นพ้องด้วย  เนื่องจากเห็นว่าเมื่อศาลได้พิจารณาแล้วมีค�าพิพากษาให้

ลงโทษจ�าคุกแต่ให้รอการลงโทษจ�าคุกไว้ มาตรา 56  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  จึงเท่ากับว่า

ศาลมิได้พิพากษา  ให้ลงโทษจ�าคุก  ในความเป็นจริงอันถือได้ว่าจ�าเลยไม่เคยถูกลงโทษให้จ�าคุก

ตามค�าพิพากษา  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  56  วรรคหนึ่ง ตอนท้ายที่ว่า ศาลจะพิจารณาว่า 

ผูน้ัน้มคีวามผดิแต่รอการก�าหนดโทษไว้หรอืก�าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้แล้วปล่อยตวัไป... จงึไม่ต้องด้วย

บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 มาตรา 5 วรรคสองทีบ่ญัญตัว่ิา “ผูข้อรบัใบอนญุาตมี 

เลื่อยโซ่ยนต์

/ต้องไม่เคย...
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ต้องไม่เคยต้องโทษส�าหรบัความผดิตามพระราชบญัญตันิี ้หรอืตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้...” ซึง่เป็นกรณี 

ผูข้อรบัอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ทีข่าดคณุสมบตั ิต้องเป็นบคุคลทีเ่คยถกูลงโทษ ตามค�าพพิากษาหรอืค�าสัง่

ศาลอย่างแท้จริงเท่านั้น และจะน�าเอาบทบัญญัติแห่ง มาตรา 58 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายอาญา

อันเป็นบทบัญญัติที่ให้อ�านาจศาลในการพิจารณาเพิ่มโทษ หรือบวกโทษเพิ่ม เมื่อจ�าเลยมีการกระท�าผิด

อีก ภายใต้เงื่อนไขที่ มาตรา 56 ประมวลกฎหมายอาญา ก�าหนดไว้มาใช้กับกรณีดังกล่าวมิได้ จึงเห็นว่า

มใิช่กรณทีีจ่ะถอืว่าจ�าเลย ได้พ้นโทษตามค�าพพิากษา เมือ่พ้นจากระยะเวลารอการลงโทษตามค�าพพิากษา

ตามความเห็นของจังหวัดร้อยเอ็ดแต่อย่างใด

 ดงันัน้ ในกรณนีายประนอม นริะพนัธ์ กรมป่าไม้เหน็ว่าเป็นผูท้ีไ่ด้ถกูลงโทษตามค�าพพิากษา 

ให้ปรบัเป็นเงนิ 55,000 บาท ส่วนโทษจ�าคกุแม้จะก�าหนดโทษไว้ให้จ�าคกุ 4 ปี แต่ให้รอการลงโทษไว้ 4 ปี 

จงึเป็นกรณทีีถ่อืว่านายประนอม นริะพนัธ์ ไม่เคยต้องโทษจ�าคกุ แต่ต้องโทษปรบัตามทีก่ฎหมายก�าหนดมา

ตัง้แต่วนัทีม่คี�าพพิากษา เมือ่ 29 พฤศจกิายน 2549 และพ้นโทษมาแล้วก่อนพระราชบญัญตัล้ิางมลทนิฯ 

ประกาศใช้บังคับ ย่อมได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ.2550 มาตรา 4 อันถือว่า 

นายประนอม นิระพันธ์ ไม่เคยต้องโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จึงมีคุณสมบัติที่จะ

ได้รับอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ได้

 2. กรณีความเห็นราย นายสุวัฒน์ เขียวสระคู ซึ่งมีข้อเท็จจริงฟังได้ว่าศาลจังหวัด

ร้อยเอ็ดมีค�าพิพากษาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 ลงโทษจ�าคุก 9 เดือน ปรับ 15,000 บาท โทษจ�า

คุกให้รอการลงโทษไว้2 ปี จังหวัดเห็นว่า นายสุวัฒน์  เขียวสระคู ได้พ้นโทษตามค�าพิพากษาไปแล้ว

ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ  ใช้บังคับเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550 จึงได้รับประโยชน์

ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ  นายสุวัฒน์  เขียวสระคู  จึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

มาตรา  5  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ ตามแนวทางที่กรมป่าไม้ได้ตอบข้อหารือจังหวัด

อ�านาจเจริญ ตามหนังสือกรมป่าไม้ด่วนที่สุด  ที่  ทส.1602.2/5570  ลงวันที่ 26 มีนาคม 2552 เรื่อง 

หารือข้อกฎหมายในการออกใบอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์  แต่จังหวัดเห็นว่าประเด็นข้อกฎหมายตามหนังสือ

กรมป่าไม้ดังกล่าว  มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่  1) ตามบันทึก

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา 

12 (11) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พุทธศักราช  2457  เรื่องเสร็จที่  123/2552 

ทีเ่หน็ว่าการล้างมลทนิตามพระราชบญัญตัล้ิางมลทนิฯ มผีลเป็นการล้างมลทนิเฉพาะโทษทีผู่ต้้องโทษได้รบั

และพ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯมีผลใช้บังคับเท่านั้น โดยมิได้มีบทบัญญัติ

ใดที่ก�าหนดจะล้างพฤติกรรมการกระท�าผิดด้วย จึงเห็นว่า นายสุวัฒน์ เขียวสระคู ย่อมไม่ได้รับประโยชน์

ตามพระราชบญัญตัล้ิางมลทนิฯ และมลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 5 วรรคสองแห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ย

โซ่ยนต์ นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จึงไม่ออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ให้แก่นายสุวัฒน์ เขียวสระคู นั้น 

กรมป่าไม้ พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่จังหวัดน�าความเห็น

/เกี่ยวกับ...
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เกีย่วกบัข้อกฎหมายในเรือ่งคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของบคุคลเกีย่วกบัการพจิารณาแต่งตัง้ให้เป็น

ผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา 12(11) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาเทียบเคียงกับ 

พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 นั้น ไม่น่าจะน�ามาเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงได้ เพราะพระราช

บญัญตัทิัง้สองมกีารบญัญตักิฎหมายทีแ่ตกต่างกนั กล่าวคอื พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองท้องที ่ พ.ศ.2457  

มาตรา  12(11) “ไม่เป็นผูเ้คยต้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุว่ากระท�าผดิ...” ขณะทีพ่ระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 

2545  มาตรา 5 วรรคสอง บญัญตัว่ิา “ผูข้อรบัใบอนญุาตมเีลือ่ยโซ่ยนต์ต้องไม่เคยต้องโทษกระท�าความผดิตาม 

พระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ หรอืกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้...” ดงันัน้แม้ข้อเทจ็จรงิจะมคีวามใกล้เคยีงกนั  แต่

มข้ีอกฎหมายทีบ่ญัญตัเิกีย่วกบัคณุสมบตัขิองบคุคลไว้แตกต่างกนั จงึไม่อาจน�าความเหน็ของคณะกรรมการ

กฤษฎกีา (คณะที ่1) เรือ่งเสรจ็ที ่123/2552 มาใช้กบักรณคีวามเหน็ของกรมป่าไม้ ตามหนงัสอืกรมป่าไม้ 

ด่วนที่สุดที่  1602.2/5570 ลงวันที่  26  มีนาคม  2552  ได้ กรมป่าไม้จึงขอยืนยันความเห็นเกี่ยวกับ

กรณีนี้ตามแนวทางที่กรมป่าไม้ตอบข้อหารือจังหวัดอ�านาจเจริญ  ตามหนังสือกรมป่าไม้ดังกล่าวข้างต้น

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

                                                                        

        (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

    อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. 0 2561 4292-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579 2391 
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ที่  รอ  0013./17351              ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

          ถนนเทวาภิบาล  รอ 45000

                  27  ตุลาคม  2552

เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติตามมาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้  ด่วนที่สุด  ที่  ทส  1602.2/5571  ลงวันที่  26  มีนาคม  2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส�าเนารายการประวัติของนายประนอม  นิระพันธ์  (เอกสารรวม  2  แผ่น) 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป่าไม้แจ้งผลการหารือข้อกฎหมายในการออกใบอนุญาตเลื่อย

โซ่ยนต์ของจงัหวดัอ�านาจเจรญิ เรยีนผูว่้าราชการจงัหวดัทกุจงัหวดั (ยกเว้นจงัหวดัอ�านาจเจรญิ) เพือ่โปรด

ทราบและถอืเป็นแนวทางปฏบิตั ิเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองผูข้ออนญุาตตามมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราช

บญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์พ.ศ.2545ทีจ่ะได้รบัผลของกฎหมายตามพระราชบญัญตัล้ิางมลทนิฯ พ.ศ.2550 ความ

ละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 จงัหวดัร้อยเอด็ ขอเรยีนว่า ผูข้อรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ รายนายประนอม นริะพนัธ์ 

ทีย่ืน่ค�าขอต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการตรวจสอบประวตั ิปรากฏว่า พบประวตัติาม

มาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ข้อหาร่วมกนั ท�าไม้หรอือนัตรายด้วยประการใดๆ ไม้หวง

ห้าม  (ไม้ยาง) โดยไม่ได้รบัอนญุาต ผลคด ีศาลจงัหวดัร้อยเอด็พพิากษาเมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2549 จ�าคกุ 4 ปี 

ปรบั 55,000 บาท รอการลงโทษ 4 ปี คดแีดงที ่3853/2549 ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วย

 จงัหวดัร้อยเอด็ ได้พจิารณาแล้ว มคีวามเหน็ว่า เนือ่งจากศาลจงัหวดัร้อยเอด็มคี�าพพิากษา

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 พิพากษา ให้ลงโทษ นายประนอม นิระพันธ์ จ�าคุก 4 ปี โดยให้รอการ

ลงโทษ 4 ปี ดังนั้น ในระหว่างรอการลงโทษ 4 ปี หากผู้ขออนุญาตดังกล่าวไม่ได้กระท�าความผิดอันมิใช่

/ความผิด...
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ความผดิทีก่ระท�าโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ ตามมาตรา 58 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

บญัญัตใิห้ผู้นัน้พ้นจากการถกูก�าหนดโทษ ซึง่การพ้นโทษกรณ ีรายนายประนอม นริะพันธ์ จะพ้นโทษหลงั

วนัที ่5 ธนัวาคม 2550 ด้วยเหตนุีผู้ข้ออนญุาตรายดงักล่าว จงึไม่ได้รบัผลตามทีพ่ระราชบญัญตัล้ิางมลทนิฯ  

บญัญตั ิเป็นเหตใุห้ขาดคณุสมบตัติามนยัมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องในปัญหาข้อกฎหมาย จึงขอหารือกรมป่าไม้ว่า ความเห็นของ

จังหวัดร้อยเอ็ดถูกต้องหรือไม่ ประการใด

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งจังหวัดร้อยเอ็ด 

ทราบด้วย         

       ขอแสดงความนับถือ

                                                                (ลงนาม)   ประวัติ  ถีถะแก้ว   

     (นายประวัติ  ถีถะแก้ว)

          รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รักษาราชการแทน

            ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

204



ที่  รอ  0013/17449                                 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

          ถนนเทวาภิบาล  รอ 45000

                 

         28 ตุลาคม  2552

เรื่อง หารือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาบันทึกข้อความส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

  ลงวันที่  22  ตุลาคม  2552  พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

 ด้วยเมือ่วนัที ่19 สงิหาคม 2551 นายสวุฒัน์ เขยีวสระค ูราษฎรบ้านเลขที ่154 หมูท่ี ่10  

ต�าบลสระค ูอ�าเภอสวุรรณภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ต่อนายทะเบยีนเลือ่ย

โซ่ยนต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  ต่อมาในขั้นตรวจสอบคุณสมบัติ  ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดร้อยเอ็ด  ตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 นายสุวัฒน์ฯ เคยถูกศาลจังหวัดร้อยเอ็ด

พิพากษาลงโทษจ�าคุก 9 เดือน ปรับ 15,000  บาท โทษจ�าคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี ในข้อหาความผิด

ฐานแปรรูปไม้หวงห้าม (ไม้ยาง)  โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ. 2484

 จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงกรณีนายสุวัฒน์ฯ ผู้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตให้มี 

เลือ่ยโซ่ยนต์รบัฟังได้ว่านายสวุฒัน์ฯ เคยถกูศาลพพิากษาลงโทษจ�าคกุ 9 เดอืน ปรบั 15,000 บาท โทษจ�า

คุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี  ในข้อหาความผิดฐานแปรรูปไม้หวงห้าม (ไม้ยาง)  โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพ

ระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งถือว่านายสุวัฒน์ฯ มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 5  วรรคสอง แห่ง

พระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ทีบ่ญัญตัว่ิา “ผูข้อรบัใบอนญุาตมเีลือ่ยโซ่ยนต์ต้องประกอบอาชพี

หรือประกอบกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์และต้องไม่เคยต้องโทษส�าหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้...” เนื่องจากเคยต้องโทษส�าหรับความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 

2484 และเมือ่นบัจากวนัที ่8 เมษายน 2548  ซึง่เป็นวนัทีศ่าลจงัหวดัร้อยเอด็มคี�าพพิากษาลงโทษ จนถงึ

วันที่ 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บงัคับ ถือได้ว่านายสุวัฒน์ฯ ได้พ้นโทษ

ไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ใช้บังคับ

 กรณีมีข้อที่ควรพิจารณาต่อไปว่า  นายสุวัฒน์ฯ  ได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติล้าง

มลทินฯ หรือไม่ อย่างไร

 เมือ่เทยีบเคยีงข้อเทจ็จรงิในเรือ่งนีก้บัความเหน็ของกรมป่าไม้ ตามหนงัสอืกรมป่าไม้ ด่วน

ทีส่ดุ ที ่ทส 1602.2/5570 ลงวนัที ่26 มนีาคม 2552 เรือ่ง หารอืข้อกฎหมายในการออกใบอนญุาตเลือ่ย

โซ่ยนต์ ทีม่คีวามเหน็ว่า หากผูข้อรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ต้องโทษตามทีพ่ระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ 

พ.ศ. 2545 ก�าหนดไว้ในมาตรา 5 วรรคสอง และพ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติล้างมล

ทินฯ  ใช้บังคับ (วันที่ 5 ธันวาคม 2550) บุคคลนั้นย่อมได้ประโยชน์ตามาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติล้าง

มลทนิฯ ทีบ่ัญญตัิว่า “ให้ล้างมลทนิให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณคีวามผิดตา่งๆ ซึ่งได้กระท�ากอ่นหรอืวัน

ที่ 5  ธันวาคม  2550  

/และได้พ้นโทษ...
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และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรอืในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั โดยให้ถอืว่าผูน้ัน้มไิด้เคยถกูลงโทษในกรณี 

ความผิดนั้นๆ” เห็นว่า นายสุวัฒน์ฯ ย่อมได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ เนื่องจากถือว่า 

นายสวุฒัน์ฯ ไม่เคยถกูศาลพพิากษาลงโทษว่ากระท�าความผดิตามพระราชบญัญตัป่ิาไม้ พ.ศ.2548 เป็นผล

ให้นายสวุฒัน์ฯ มคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่

ยนต์ พ.ศ. 2545 นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์จงึสามารถออกใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ให้กบันายสวุฒัน์ฯ ได้

  แต่เมื่อเทียบเคียงกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ตามบันทึก

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตามมาตรา 

12 (11) แห่งพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองท้องที ่พระพทุธศกัราช 2457 เรือ่งเสรจ็ที ่123/2552 ทีท่ีม่ี

ความเหน็ว่าการล้างมลทนิ ตามพระราชบญัญตัล้ิางมลทนิฯ มผีลเป็นการล้างมลทนิเฉพาะโทษทีผู่ต้้องโทษ

ได้รับ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันวันที่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ มีผลใช้บังคับเท่านั้น  โดยที่

มไิด้มบีทบญัญตัใิดทีก่�าหนดให้จะล้างพฤตกิรรมการกระท�าความผดิด้วย เหน็ว่า นายสวุฒัน์ฯ ย่อมไม่ได้รบั

ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ เนื่องจากแม้จะถือว่านายสุวัฒน์ฯ เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษ

ว่ากระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เป็นผลให้นายสุวัฒน์ฯ มีลักษณะต้องห้าม ตาม

มาตรา 5 วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัิเลื่อยโซ่ยนต ์พ.ศ. 2545 นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จึงไม่สามารถ

ออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ให้กับนายสุวัฒน์ฯ  ได้รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

 ดังนั้น เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เนื่องจากยังมีความเห็นแตกต่างกันในข้อ

กฎหมายระหว่างกรมป่าไม้กับคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ดังกล่าวมา จึงขอหารือว่า กรณีนายสุ

วัฒน์ฯ จะถือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

หรือไม่ เพื่อจะได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

              ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม)   ณฐพลบ์  วิเชียรเพริศ

            (นายณฐพลบ์  วิเชียรเพริศ)

 รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รักษาราชการแทน

           ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 0-4351-9507   โทรสาร 0-4351-3043
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ด่วนที่สุด

ที่  ทส 1602.2/ว.  10932                                                         กรมป่าไม้ 61  ถนนพหลโยธิน

        แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

                กรุงเทพฯ  10900

      3  มิถุนายน  2553

เรื่อง หารอืแนวทางปฏบิตัติามกฎกระทรวงทีอ่อกตามความในพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเว้นจังหวัดเชียงราย , จังหวัดร้อยเอ็ด)

 กรมป่าไม้ขอส่งส�าเนาหนงัสอื กรมป่าไม้ ด่วนทีส่ดุ ที ่ ทส  1602.2/10931  ลงวนัที ่ 3  

มถินุายน  2553  เรือ่ง  หารอืแนวทางปฏบิตัติามกฎกระทรวงทีอ่อกตามความในพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่

ยนต์  พ.ศ.  2545  มาเรียนเพื่อโปรดทราบ  และสั่งเจ้าหน้าที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

  

  ขอแสดงความนับถือ

                                                            

                 (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

                     อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. 0 2561 4292-3  ต่อ  5206  

โทรสาร  0 2579 2391
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ด่วนที่สุด      ส�าเนา
ที่  ทส 1602.2/10931                                                             กรมป่าไม้ 61  ถนนพหลโยธิน

        แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

                กรุงเทพฯ  10900

      3  มิถุนายน  2553

เรื่อง หารอืแนวทางปฏบิตัติามกฎกระทรวงทีอ่อกตามความในพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

อ้างถึง 1. หนังสือจังหวัดเชียงราย  ที่  ชร  0013.3/126259  ลงวันที่  23  กันยายน  2552

 2. หนังสือจังหวัดเชียงราย  ด่วนที่สุด  ที่  ทส  ชร  0013.3/31255 ลงวันที่  18  พฤศจิกายน  

2552

 ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 จังหวัดขอหารือแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545  เกีย่วกบัหลกัเกณฑ์  วธิกีาร  และเงือ่นไขในการออก

ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯในประเด็นกรณีต่างๆ รวม 5 ประเด็น ความแจ้งอยู่แล้วนั้น

 กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว  ขอเรียนดังนี้

 1. ตามประเดน็ทีจ่งัหวดัหารอืแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการระบ ุ“พืน้ที”่ ในหนงัสอือนญุาต

ให้น�าเลือ่ยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัอนญุาตเป็นการชัว่คราว  (ลซ.13)  ว่าควรต้องระบชุือ่ “ต�าบล”  

ไว้ด้วยหรอืไม่นัน้ กรมป่าไม้เหน็ว่า ตามกฎหมายพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 และกฎกระทรวง

ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มี  หรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ และ

การขออนญุาตและการอนญุาตให้น�าเลือ่ยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืน้ที ่พ.ศ.2551 มไิด้มกีารนยิามศพัท์ค�าว่า 

“พื้นที่” เอาไว้โดยชัดแจ้งว่าให้หมายความครอบคลุมถึงท้องที่ใดๆ บ้าง เพียงแต่ได้บัญญัติเกี่ยวกับการ

ประกาศการอนุญาตหรือค�าขออนุญาตน�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว

ไว้ในมาตรา 8 วรรคสองว่า “ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้อนุญาตแจ้ง และส่งส�าเนาหนังสืออนุญาตให้

แก่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ในพื้นที่ที่ระบุในหนังสืออนุญาต  ทั้งนี้  ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ในพื้นที่

ที่ระบุในหนังสืออนุญาตประกาศการอนุญาตหรือค�าขออนุญาตดังกล่าว ณ ที่ท�าการองค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่นของพื้นที่นั้น” โดยหากพิจารณาตามตัวบทกฎหมายแล้วพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตอาจมีได้หลายท้องที่

ในระดับตั้งแต่จังหวัดลงไป ไม่ว่าจะเป็นอ�าเภอ ต�าบล  หรือหมู่บ้าน  แต่เพื่อความมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุม  ตรวจสอบการครอบครอง และการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ของ

ผู้รับใบอนุญาต นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์อาจระบุพื้นที่  ที่อนุญาตลงในใบอนุญาต  หรือหนังสืออนุญาต

ประเภทต่างๆ

/ให้จ�า...
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ให้จ�าเพาะเจาะจงเป็นต�าบล  หมูบ้่าน  หรอืพืน้ทีห่นึง่พืน้ทีใ่ด  ซึง่ผูอ้นญุาตจ�าเป็นต้องน�าเลือ่ยโซ่ยนต์ไปใช้หรอื 

มีไว้ในครอบครองในพื้นที่นั้น  ตามความเป็นจริงก็ได้  เป็นต้นว่าภายในเขตที่ดินของตนซึ่งได้จดทะเบียน

เป็นสวนป่า  ตามพระราชบัญญัติสวนป่า  พ.ศ. 2535

 2.  กรณีที่จังหวัดเชียงราย  ได้รับค�าขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์  (ตามแบบ  ลซ.1) 

ของห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ประยงค์กลการ (1996) โดยนายประยงค์  นาคสุวรรณ  ประกอบกิจการค้าเครื่อง

สีข้าว  เครื่องมือการเกษตร, เครื่องมือโรงงาน, เครื่องสูบน�้า โดยมีวัตถุประสงค์ในการขอรับใบอนุญาตให้

มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครอง เพื่อการขายหรือจ�าหน่าย จ�านวน 5 เครื่อง และระบุว่าจะซื้อเลื่อยโซ่ยนต์

จากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.7) โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่จังหวัดเห็นว่าการยื่นค�า

ขอฯดังกล่าวน่าจะไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ กล่าวคือ การขออนุญาตขายหรือจ�าหน่าย ใน

ลักษณะน�ามาวางจ�าหน่ายในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่มีอาณาบริเวณอย่างชัดเจนนั้นน่าจะมีอยู่ 2 กรณี 

คือ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์  (ลซ.5) กรณีหนึ่ง หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อย

โซ่ยนต์ (ลซ.7) อีกกรณีหนึ่งเท่านั้น ซึ่งต้องยื่นค�าขออนุญาต และแจ้งวัตถุประสงค์เพื่อจ�าหน่าย ตามแบบ 

ลซ.4 และแบบ ลซ.6 ส่วนการยืน่ค�าขอใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ตามแบบ ลซ.1 เพือ่ให้ได้ใบอนญุาตให้

มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3) นั้นน่าจะเป็นการแจ้งมีไว้ในครอบครองเพื่อการใช้เท่านั้น กรมป่าไม้เห็นว่า ในการ

ด�าเนินการอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์นั้น  หลักกฎหมายส�าคัญ ที่เป็นข้อบ่งชี้ถึงคุณสมบัติและลักษณะต้อง

ห้ามตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ในการที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์  จะใช้พิจารณาการอนุญาตหรือไม่อนุญาต

ตามค�าขอของผู้ขออนุญาตนั้น ได้แก่ มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ.2545  ซึ่งได้บัญญัติ

ไว้ว่า

 คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูข้อรบัใบอนญุาตตามมาตรา 4 ให้เป็นไปตามทีก่�าหนด

ในกฎกระทรวง

 ผู้ขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ต้องประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่

ยนต์และต้องไม่เคยต้องโทษส�าหรบัความผดิตามพระราชบญัญตันิี ้หรอืตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมาย

ว่าด้วยป่าสงวน กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามา

ก่อน

 ความในวรรคสองมใิห้น�ามาใช้บงัคบักบันติบิคุคลในทางศาสนา และกระทรวง ทบวง กรม 

ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอื่นของรัฐ”

 เมือ่พจิารณาจากหลกัแห่งกฎหมายดงักล่าวแล้วจะเหน็ว่าผูข้ออนญุาตมเีลือ่ยโซ่ยนต์ไว้ใน 

ครอบครองนัน้ นอกจากจะต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามและจะต้องเป็นผูไ้ม่เคยต้องโทษตาม

กฎหมาย  ดังที่ได้บัญญัติไว้แล้ว บุคคลผู้นั้นยังจะต้องประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่

ยนต์อกีด้วยซึง่เจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ฉบบันี ้ค�าว่า “ผูป้ระกอบอาชพีหรอื

/ประกอบ...
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ประกอบกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์” นั้น น่าจะมุ่งหมายความถึงผู้ประกอบอาชีพ  หรือกิจการที่จ�าเป็น

จะต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตามลักษณะการใช้งานของเครื่องจักรกลชนิดนี้โดยตรง เป็นต้นว่า ผู้ประกอบอาชีพ

รับจ้างตัดไม้ ผู้ท�าสวนป่า ช่างแกะสลักไม้ เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมไม้ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัย 

ฯลฯ โดยไม่น่าจะหมายความถึงบุคคลที่มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองเพื่อการค้าหรือการอื่นใด โดยมิได้

น�าเอา เลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้งานตามความเป็นจริงและเมื่อได้พิจารณาถึงสภาพกิจการของห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 

ประยงค์กลการ (1996) ซึง่เป็นผูข้ออนญุาตมเีลือ่ยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองแล้ว  เหน็ได้ว่า  แม้การประกอบ

กิจการของห้างหุ้นส่วนจ�ากัด  ประยงค์กลการ  (1996)  จะเป็นการค้าขาย  เครื่องจักรกล  และเครื่อง

มือทางทางการเกษตรก็ตาม  แต่การน�าเอาเลื่อยโซ่ยนต์มาจ�าหน่ายรวมไว้ด้วยก็มิได้ท�าให้กิจการของห้าง

หุ้นส่วนจ�ากัด ประยงค์กลการ (1996) มีสภาพเป็นกิจการที่ “ต้องใช้” เลื่อยโซ่ยนต์ตามนัยแห่งพระราช

บัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 มาตรา 5 วรรคสองแต่อย่างใด เพราะการประกอบกิจการของห้างฯ ก็ยัง

สามารถด�าเนินการต่อไปได้ แม้ว่าจะมิได้น�าเลื่อยโซ่ยนต์มาจ�าหน่าย  ทั้งนี้เนื่องจาก ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 

ประยงค์กลการ (1996) มไิด้ใช้เลือ่ยโซ่ยนต์เป็นเครือ่งมอืในการประกอบกจิการ  หากแต่ใช้เพือ่เป็นสนิค้า

จ�าหน่ายเท่านั้น อีกทั้งถ้าจะตีความความหมายของค�าว่า “ผู้ประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการที่ต้องใช้

เลือ่ยโซ่ยนต์” ตามทีไ่ด้บญัญตัไิว้ในมาตรา 5  วรรคสอง  แห่งพระราชบญัญตันิี ้ ให้รวมถงึผูป้ระกอบอาชพี

ค้าหรือจ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ด้วยแล้ว ก็ไม่มีความจ�าเป็นที่กฎหมายจะต้องบัญญัติค�าว่า “ประกอบอาชีพ

หรือประกอบกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์” ไว้เป็นการเฉพาะ เนื่องจากบุคคลใดๆ ก็อาจจะขออนุญาตมี

เลื่อยโซ่ยนต์ได้ โดยอ้างเหตุผลว่าตนก�าลังจะน�าเอาเลื่อยโซ่ยนต์มาจ�าหน่าย จึงถือเป็นผู้ประกอบอาชีพ

หรือประกอบกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ ตามความแห่งพระราชบัญญัตินี้แล้ว อันเป็นการไม่สอดคล้อง

กบัเจตนารมณ์ของกฎหมายทีต้่องการควบคมุการมเีลือ่ยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองให้จ�ากดัอยูแ่ต่เฉพาะผูต้้อง

น�าเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้งานตามจริงเท่านั้น  มิให้แพร่หลายทั่วไป เพราะอาจเสี่ยงต่อการถูกน�าไปใช้ท�าลาย

ทรัพยากรป่าไม้ได้ นอกจากนั้นการได้มาซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์โดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติเลื่อย

โซ่ยนต์  พ.ศ.2545  ยังก�าหนดวิธีการได้มาไว้โดยชัดเจน  5  ประการดังต่อไปนี้

 1. การได้มาโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ที่มีใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

 2. การได้มาโดยการขออนุญาตน�าเข้ามาในราชอาณาจักร

 3. การได้มาโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้น�าเข้ามาในราชอาณาจักร

 4. การได้มาโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์

 5. การได้มาโดยการตกทอดทางมรดกภายใต้เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 11

 จงึเป็นทีเ่หน็ได้ชดัว่ากฎหมายประสงค์จะให้การได้มาซึง่เลือ่ยโซ่ยนต์มทีีม่าจากวธิหีนึง่วธิใีด 

ใน 5 วธิดีงักล่าวมานีเ้ท่านัน้ หากกฎหมายมคีวามประสงค์ทีจ่ะให้มกีารได้มาจากผูป้ระกอบอาชพีค้าขาย หรอื

จ�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์ด้วยแล้ว กค็งได้บญัญตัหิลกัเกณฑ์ วธิกีารเกีย่วกบัการอนญุาตให้ค้าเลือ่ยโซ่ยนต์ไว้โดย 

ชัดแจ้ง แต่เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับนี้แล้วก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่

/3.ประเด็นข้อหา...

210



                                       -4-

3.  ประเด็นข้อหารือว่า การออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์แก่นิติบุคคลตามกฎหมาย

จะต้องระบุรายชื่อผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลไว้ด้วยหรือไม่  และหากมีพนักงานคนใดคนหนึ่งของ 

นิติบุคคลได้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้จะมีความผิดหรือไม่นั้น เห็นว่า ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องระบุรายชื่อผู้

มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลไว้เนื่องจากตามหลักแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 67 

บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา  66 นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เว้นแต่

สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น และมาตรา   วรรคสอง

บัญญัติว่า “ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้แทนของนิติบุคคล” ดังนั้น นิติบุคคลจึงมี

สภาพเป็นบุคคลตามกฎหมาย การแสดงเจตนาของนิติบุคคลย่อมกระท�าผ่านผู้แทนของนิติบุคคลในนาม

ของนติบิคุคลนัน้ๆ โดยไม่จ�าต้องระบชุือ่ผูแ้ทนในการแสดงเจตนาของนติบิคุคลแต่อย่างใด การระบชุือ่ของ

ผูแ้ทนนติบิคุคลลงในใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ อาจก่อให้เกดิความยุง่ยากต่อการตรวจสอบได้ในภายหลงั 

หากนิติบุคคลนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนไปจากเดิม เพราะชื่อที่ปรากฏในใบอนุญาตอาจไม่ตรงกับ

ชื่อผู้แทนนิติบุคคลในขณะนั้น ส่วนกรณีหากมีพนักงานคนใดคนหนึ่งของนิติบุคคลได้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้

ในกิจการของนิติบุคคลจะมีความผิดหรือไม่นั้น ย่อมต้องพิจารณาจากการน�าไปใช้เป็นส�าคัญว่ามีการกระ

ท�าอันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายเลื่อยโซ่ยนต์หรือไม่  เช่น  การน�าไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับ

อนุญาต  การไม่มีใบอนุญาตหรือส�าเนาใบอนุญาตแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อถูกตรวจสอบขณะน�าไปใช้  หรือ

การน�าไปใช้กระท�าความผิดอื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  เป็นต้น

4.  กรณตีามประเดน็ขอหารอืเกีย่วกบัการตรวจสอบคณุสมบตับิคุคลล้มละลายทีส่�านกังาน 

กรมบงัคบัคดแีจ้งว่าเป็นบคุคลทีม่คี�าสัง่พทิกัษ์ทรพัย์  แทนทีจ่ะใช้ข้อความว่าเป็นบคุคลทีศ่าลมคี�าสัง่ให้เป็น

บคุคลล้มละลายนัน้  กรมป่าไม้เหน็ว่า  การเป็นบคุคลล้มละลายโดยผลของกฎหมายนัน้ความเป็นบคุคลล้ม

ละลายตามที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการ

ออกใบอนญุาตให้ม ีผลติ หรอืน�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ และการเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ให้มกี�าลงัเครือ่งจกัรกล

เพิม่ขึน้  รวมทัง้คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของผูข้อรบัใบอนญุาต  พ.ศ. 2551  ข้อ  2(1)(จ) “ไม่เป็น

บุคคลล้มละลาย” นั้น หมายความว่าอย่างไร เนื่องจากเมื่อได้สอบถามถึงความเป็นบุคคลล้มละลายไปยัง

ส�านกังานบงัคบัคด ี ส�านกังานบงัคบัคดจีะตอบว่าบคุคลทีข่อตรวจสอบมรีายชือ่หรอืไม่มรีายชือ่เป็นบคุคล

ที่ถูกค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์  แต่โดยที่มาตรา  62 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ให้ถือว่าการล้ม

ละลายมผีล นบัแต่วนัทีศ่าลมคี�าสัง่พทิกัษ์ทรพัย์  โดยทีศ่าลยงัไม่มคี�าพพิากษาให้ผูน้ัน้ล้มละลาย ดงันี ้กรม

ป่าไม้เห็นว่า แม้ว่าการล้มละลายของลูกหนี้จะเริ่มต้นมีผลนับแต่วันที่ศาลมีค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา  

62  โดยไม่จ�าต้องรอให้ศาลมีค�าพิพากษาเสียก่อน แต่การล้มละลายที่เริ่มมีผลตามมาตรา  62  มีความ

หมายเฉพาะการล้มละลายเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้เท่านั้น  มิได้หมายความรวมไปถึงสถานภาพของ

ลูกหนี้ด้วย  การที่พระราชบัญญัติล้มละลาย  พ.ศ.2483  มาตรา  62  ได้ก�าหนดให้การล้มละลายของลูก

หนีเ้ริม่มผีลตัง้แต่วนัทีศ่าลมคี�าสัง่พทิกัษ์ทรพัย์นัน้เป็นบทบญัญตัขิองกฎหมายเพือ่ประโยชน์ในการจดัการ

แก่บรรดาทรัพย์สิน  และกิจการทั้งหลาย 

/ตลอดจน...

211



                                       -5-

ตลอดจนสิทธิต่างๆ  ของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา  กฎหมายจึงให้ถือว่า  การล้มละลายของลูกหนี้มีผลนับ

แต่วนัทีศ่าลมคี�าสัง่พทิกัษ์ทรพัย์  แต่ความเป็นบคุคลล้มละลายทีจ่ะใช้ประกอบการพจิารณาคณุสมบตัหิรอื

ลักษณะต้องห้ามของผู้ขออนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์หรือขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์หรือขอรับใบ

อนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ตามกฎกระทรวงฯ  ข้อ  2(1)(จ)  นั้น  ต้องถือว่ามีขึ้นนับแต่วันที่ศาลมีค�าสั่ง

พิพากษาให้บุคคลนั้นๆ ล้มละลายมิใช่วันที่ศาลมีค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์

ส่วนประเด็น  กรณีผู้มายื่นค�าขอมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนทั้งชื่อตัว  หรือ 

ชื่อสกุล  อันท�าให้ส�านักงานบังคับคดีไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลนั้น  เห็นว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วเจ้าหน้าที่

ควรท�าการตรวจสอบประวตับิคุคลในเบือ้งต้นจากเอกสาร พยาน หลกัฐานทีน่�ามาใช้ประกอบค�าขอฯ รวม

ถึงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงรับรองยืนยันเกี่ยวกับสถานะบุคคลว่า

มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ หากมีกรณีเป็นที่สงสัยควรให้ผู้ขอรับใบอนุญาตน�าเอกสารหลักฐานที่

แสดงถึงสถานะของตนมาแสดงยืนยันจนเป็นที่พอใจ

5.  ประเด็นข้อหารือว่า กรณีผู้ขออนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ ซึ่งได้ยื่นค�าขอพร้อมเอกสาร

ต่างๆ และนายทะเบียนได้พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตลอดจนเอกสารหลักฐานของผู้ยื่น

ค�าขอแล้วได้ด�าเนินการออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3)  แก่ผู้ขอแล้ว  ผู้ยื่นค�าขอไม่น�าเลื่อยโซ่

ยนต์มาติดเครื่องหมายและรับใบอนุญาต เช่นนี้ นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จะต้องด�าเนินการอย่างไรนั้น 

กรมป่าไม้ ได้พิจารณาข้อกฎหมายในการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์แก่บุคคลซึ่ง

มีเลื่อยโซ่ยนต์อยู่ในความครอบครองในวันที่พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ใช้บังคับตามมาตรา 

14 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 5 พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงก�าหนด

หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่

ยนต์และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้อง

ห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต  พ.ศ. 2551  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการออกใบอนุญาตของนาย

ทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์แล้วเห็นว่า  แม้ว่าความในมาตรา  14  แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 

จะได้วางหลักว่าผู้มีเลื่อยโซ่ยนต์อยู่ในความครอบครองในวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ หากได้ 

มาขอรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ภายใน 90 วนันบัแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัฉิบบันีใ้ช้บงัคบัจะไม่มคีวาม

ผิดตามมาตรา 4 และให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้น ก็ตาม แต่การยื่นขอรับใบอนุญาตให้มี

เลือ่ยโซ่ยนต์นัน้กฎหมายได้ก�าหนดให้นายทะเบยีนท�าเครือ่งหมายที ่เลือ่ยโซ่ยนต์ทีไ่ด้รบัอนญุาตตามแบบ

ที่ก�าหนดในกฎกระทรวงและให้นายทะเบียนระบุพื้นที่ที่อนุญาตให้มี เลื่อยโซ่ยนต์ลงไว้ในใบอนุญาตด้วย 

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 วรรคท้าย จึงจะเป็นการอนุญาตที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

ดงันัน้ หากผูข้อรบัใบอนญุาตเพยีงแต่ได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตไว้แต่มไิด้น�าเลือ่ยโซ่ยนต์มาตดิเครือ่งหมาย

และรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนก็มิอาจถือได้ว่าเป็นผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตามกฎหมาย การ

ที่มาตรา 14 ได้บัญญัติให้ออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์  (ลซ.3)  แก่ผู้

/ขอรับใบ...
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ขอรบัใบอนญุาตหลงัจากทีไ่ด้ตรวจสอบคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูข้อรบัใบอนญุาตแล้วนัน้ เป็น

เพยีงขัน้ตอนทีก่ฎหมายก�าหนดในทางปฏบิตั ิ แต่การจะถอืว่าเป็นผูร้บัใบอนญุาตกต่็อเมือ่นายทะเบยีนได้

ท�าเครือ่งหมายทีเ่ลือ่ยโซ่ยนต์และระบพุืน้ทีท่ีอ่นญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเท่านัน้ ผู้

ขอรับใบอนุญาต ซึ่งยังมิได้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ที่ขออนุญาตมาท�าเครื่องหมายและรับใบอนุญาต (ลซ.3) จาก

นายทะเบยีน  จงึยงัไม่ถอืว่าเป็นผูไ้ด้รบัอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์โดยถกูต้องตามกฎหมาย ในกรณเีช่นนีน้าย

ทะเบยีนควรต้องรบีแจ้งไปยงัผูข้อรบัใบอนญุาตเพือ่มาด�าเนนิการให้เสรจ็สิน้ขัน้ตอนโดยเรว็ ทัง้นี ้หากนาย

ทะเบยีนได้แจ้งให้บคุคลผูข้อรบั ใบอนญุาตทีไ่ด้ยืน่ค�าขอไว้น�าเลือ่ยโซ่ยนต์มาตดิเครือ่งหมายตามแบบทีก่ฎ

กระทรวงก�าหนดและรับใบอนุญาตแล้ว  แต่บุคคลดังกล่าวไม่มาด�าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่

นายทะเบยีนก�าหนดโดยไม่มเีหตอุนัควร  ถอืว่าผูน้ัน้ ไม่ประสงค์จะขอรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์อกีต่อ

ไป และการมเีลือ่ยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองหลงัจากนัน้กจ็ะมคีวามผดิ และหากเจ้าหน้าทีต่รวจสอบพบเลือ่ย

โซ่ยนต์ดังกล่าวผู้ที่มีไว้ในครอบครอง ก็จะต้องถูกด�าเนินคดีตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

     ขอแสดงความนับถือ  

             

                                                (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

                                                       อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร.  0 2561 4292-3  ต่อ  5206

โทร  0 2579  2391
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ที่  ทส 1602.2/13321                                                     กรมป่าไม้ 61  ถนนพหลโยธิน

        แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

                กรุงเทพฯ  10900

      1  กรกฎาคม  2553

      

เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

อ้างถึง ส�าเนาหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี  ที  อบ 0013.3/7385  ลงวันที่  28  เมษายน  2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาหนงัสอืกรมป่าไม้  ด่วนทีส่ดุ  ที ่ ทส  1602.2/10931  ลงวนัที ่ 3  มถินุายน  2553

 ตามหนังสือจังหวัดที่อ้างถึง แจ้งว่าจังหวัดได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม

พิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย คุณสมบัติของบุคคลในเรื่องการประกอบอาชีพ หรือกิจการ

ที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ว่ามีอาชีพ หรือกิจการประเภทใดบ้างที่สามารถมีเลื่อยโซ่ยนต์ เพื่อให้เป็นไปตาม

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงฯที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่สามารถหา

ข้อยุติได้ ที่ประชุมจึงได้มีมติให้หารือกรมป่าไม้ ความแจ้งอยู่แล้วนั้น

 กรมป่าไม้ พจิารณาแล้ว ขอเรยีนว่า การประกอบอาชพี หรอืกจิการทีต้่องใช้เลือ่ยโซ่ยนต์ของ 

ผูข้อรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ฯ ตามมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

ได ้บัญญัติไว ้ เพื่อให ้นายทะเบียนเลื่อยโซ ่ยนต ์ใช ้ เป ็นกรอบแนวทางในการพิจารณาอนุญาต

หรือไม่อนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์อย่างกว้างๆ  แต่การ

จะพิจารณาว่าการประกอบอาชีพ  หรือกิจการประเภทใดบ้างที่สามารถมีเลื่อยโซ่ยนต์  ได ้

ตามบทบัญญัติแห ่ งกฎหมายนั้น  ขึ้ นอยู ่ กับข ้อ เท็จจริ งและพฤติการณ ์ ในทางปฏิบัติ  ซึ่ ง

กฎหมายให้อ�านาจนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์สามารถใช้ดุลยพินิจพิจารณาตามข้อเท็จจริงของ 

ผู้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตแต่ละรายตามความจ�าเป็นที่เหมาะสมแห่งพฤติการณ์ และไม่ก่อให้เกิดผลกระ

ทบสิทธิของบุคคลในการที่จะมี และใช้เลื่อยโซ่ยนต์ส�าหรับประกอบอาชีพหรือกิจการ จึงไม่อาจที่จะระบุ

ประเภทอาชีพ  หรือกิจการให้ชัดเจนได้แน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม กรมป่าไม้ได้วางกรอบแนวทางเบื้องต้น

เกีย่วกบัอาชพี หรอืกจิการทีต้่องใช้เลือ่ยโซ่ยนต์ ไว้ตามหนงัสอื กรมป่าไม้ ด่วนทีส่ดุ ที ่ทส. 1602.2/10931 

ลงวันที่ 3 มิถุนายน  2553 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545  

/ข้อ 2...
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ข้อ 2  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติตามหนังสือกรมป่าไม้  ด่วนที่สุด  ที่  ทส  

1602.2/ว 10932 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2553 แล้ว

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

  ขอแสดงความนับถือ

                                                                

(นายสมชัย  เพียรสถาพร)

      อธิบดีกรมป่าไม้

ส�านักการอนุญาต

โทร. 0 2561 42921-3  ต่อ  5206        

โทรสาร  0 2579 2391
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ที่  อบ 0013.3/7385                                                                ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

        ถนนอุปราช  อบ  34000

                28  เมษายน  2553

เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

สิง่ทีส่่งมาด้วย ส�าเนารายงานการประชมุเพือ่หารอืแนวทางการปฏบิตังิานและก�าหนดกรอบการอนญุาตให้มี 

  เลื่อยโซ่ยนต์ และการขออนุญาตตัดไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์  เอกสาร  5  แผ่น

 ตามกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออก 

ใบอนญุาตให้ม ีผลติ หรอืน�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ และการเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ให้มกี�าลงัเครือ่งจกัรกลเพิม่

ขึน้ รวมทัง้คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูร้บัอนญุาต พ.ศ. 2551 หมวด 1 ข้อ 1 วรรคสอง ความว่า  

“ค�าขอรบัใบอนญุาตต้องระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัอาชพีหรอืกจิการทีต้่องใช้เลือ่ยโซ่ยนต์  โดยให้ระบพุืน้ที่

ที่จะขออนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ด้วย” ซึ่งในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพหรือกิจการที่ต้องใช้เลื่อย

โซ่ยนต์นั้น จังหวัดยังไม่มีความชัดเจน จึงได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวันที่ 10 มีนาคม 

2553 และทีป่ระชมุได้มกีารแลกเปลีย่นความเหน็ในประเดน็ดงักล่าวอย่างกว้างขวาง แต่ยงัไม่มข้ีอยตุว่ิา

มีอาชีพหรือกิจการประเภทใดบ้างที่สามารถมีเลื่อยโซ่ยนต์ได้ จึงมีมติให้หารือกรมป่าไม้ (รายละเอียดตาม

เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)

 จงัหวดัอบุลราชธาน ีได้พจิารณาเหน็ว่า ปัญหาการมแีละครอบครองเลือ่ยโซ่ยนต์ของชาว

บ้าน เป็นประเด็นที่มีความส�าคัญต่อการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า หากทางราชการละเลย

หรือขาดความรอบคอบจะท�าให้เกิดปัญหาไม่รู้จบ และในขณะนี้มีผู้ยื่นค�าขออนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ใน

จังหวัดจ�านวนมากถึง 3,193  ราย  และอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นอีก  ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ

ปฏิบัติ  จึงขอหารือกรมป่าไม้ว่ามีอาชีพหรือกิจการประเภทใดบ้างที่สามารถมีเลื่อยโซ่ยนต์ และอาชีพ

รับจ้าง อยู่ในคุณสมบัติที่จะสามารถออกใบอนุญาตให้ได้หรือไม่ ผลการพิจารณาเป็นประการใดแจ้งให้

จังหวัดอุบลราชธานี ทราบด้วย

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

       ขอแสดงความนับถือ

           (ลงนาม)   ชวน  ศิรินันท์พร    

                                         (นายชวน  ศิรินันท์พร)

                ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธษนี

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ  ฝ่ายการอนุญาต

โทร. 0-4525-6143  ต่อ  14 โทรสาร  0-4525-6143  ต่อ  18
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ที่  ทส. 1602.6/ว 23688                                 กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

       แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

               กรุงเทพมหานคร  10900

         16  พฤศจิกายน  2553

เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีพหรือกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตามมาตรา  5  วรรค 2

 แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเว้นจังหวัดพะเยา  และจังหวัดอุบลราชธานี)

 กรมป่าไม้ขอส่งส�าเนาหนงัสอืกรมป่าไม้ ที ่ทส 1602.6/23687 ลงวนัที ่16 พฤศจกิายน  

2553  เรื่อง  หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีพหรือกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตามมาตรา 5 วรรค 2 

แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545  เรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติเป็นการต่อเนื่องหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.2/10932 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2553

ขอแสดงความนับถือ

              

      (นายสุวิทย์  รัตนมณี)

                                                               อธิบดีกรมป่าไม้

ส�านักการอนุญาต

โทร. 0 2561 42921-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579  2391
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ส�าเนา
ที่  ทส. 1602.6/23687                                          กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

        แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

                กรุงเทพมหานคร  10900

         16  พฤศจิกายน  2553

เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีพหรือกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตามมาตรา  5  วรรค 2

 แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

อ้างถึง 1.  หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย 0013/11188 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553

 2.  หนังสือกรมป่าไม้  ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.2/10932 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมป่าไม้  ที่ ทส 1602.2/13321 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2553

 ตามหนังสือที่อ้างถึง 1. จังหวัดพะเยาขอหารือว่าผู้ขออนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ตามพระราช

บัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 เป็นผู้ประกอบอาชีพท�าการเกษตรยื่นค�าขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์

เพือ่ใช้ในการตดัแต่งกิง่ต้นไม้ในสวน เป็นผูม้อีาชพีทีม่คีวามจ�าเป็นต้องใช้เลือ่ยโซ่ยนต์หรอืไม่ อย่างไร ความ

แจ้งอยู่แล้วนั้น

 กรมป่าไม้ พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับการ

ประกอบอาชีพ หรือกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ ตามมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเลื่อย

โซ่ยนต์  พ.ศ. 2545  กฎหมายได้บัญญัติไว้เพื่อให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ใช้เป็นกรอบแนวทาง

ในการพิจารณาอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

อย่างกว้างๆ แต่การจะพิจารณาว่าการประกอบอาชีพ  หรือกิจการประเภทใดบ้างที่สามารถมี

เลื่อยโซ่ยนต์ได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ย่อมขึ้นอยู ่กับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ใน

ทางปฏิบัติ ซึ่งกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต และการออก 

ใบอนญุาตให้ม ี ผลติ  หรอืน�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์  และการเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ให้มกี�าลงัเครือ่งจกัรกลเพิม่ขึน้ 

รวมทัง้คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูร้บัใบอนญุาต พ.ศ. 2551 ประกอบพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์  

พ.ศ.2545 ได้ให้อ�านาจนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์แต่ละท้องทีส่ามารถใช้ดลุยพนิจิพจิารณาตามข้อเทจ็จรงิที่ 

ผู้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตแต่ละราย ได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพหรือกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ 

ส�าหรับการประกอบอาชีพหรือกิจการตามความจ�าเป็นที่เหมาะสมแห่งพฤติการณ์ และต้องไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสทิธขิองบคุคล ในการทีจ่ะมหีรอืใช้เลือ่ยโซ่ยนต์ส�าหรบัประกอบสมัมาอาชพี หรอืกจิการ จงึ

ไม่อาจทีจ่ะระบปุระเภทอาชพี หรอืกจิการให้ชดัเจนได้แน่นอน ตามนยัหนงัสอืกรมป่าไม้ทีส่่งมาด้วย ดงันัน้ 

กรมป่าไม้ไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ความเห็นตามข้อเท็จจริงที่จังหวัดพะเยาหารือได้
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/เพราะเป็น...

-2-

เพราะเป็นอ�านาจการใช้ดลุยพนิจิของนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ท้องทีแ่ต่ละท้องทีโ่ดยเฉพาะ ซึง่กรมป่าไม้

ไม่อาจก้าวล่วงในการใช้ดุลยพินิจของนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จังหวัดพะเยาดังกล่าวได้

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

              

      (นายสุวิทย์  รัตนมณี)

                                                               อธิบดีกรมป่าไม้

ส�านักการอนุญาต

โทร. 0 2561 42921-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579 2391
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ที่  พย  0013/11188                               ศาลากลางจังหวัดพะเยา

        ถนนพหลโยธิน  พย 56000

         16  พฤศจิกายน  2553

เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีพหรือกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตามมาตรา  5  วรรค 2

 แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้  ด่วนที่สุด  ที่  ทส  1602.2/10932  ลงวันที่  3  มิถุนายน  2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาหนังสืออ�าเภอเชียงค�า  ที่  พย  0317/1811  ลงวันที่  19  สิงหาคม  2553 

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป่าไม้แจ้งแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ให้ทุกจังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัตินั้น 

 จงัหวดัพะเยา ได้รบัหนงัสอือ�าเภอเชยีงค�าตามสิง่ทีส่่งมาด้วย  แจ้งผลการตรวจสอบรบัรอง 

ในกรณี ด.ต.จิระศักดิ์ เหลืองนภารัตน์ ขออนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.

2545ให้จงัหวดัพะเยาทราบว่า ผูข้ออนญุาตมอีาชพีท�าการเกษตร โดยมทีีด่นิ 18  ไร่ แยกเป็นสวนล�าไย 10 ไร่ 

เสาวรส  5 ไร่ แก้วมงักร 1 ไร่ และบ่อปลา 2 ไร่ มคีวามจ�าเป็นต้องใช้เลือ่ยโซ่ยนต์ในการตดัแต่งกิง่ต้นไม้ในสวนจรงิ 

จังหวัดฯ  พิจารณาแล้วเห็นว่าตามหนังสือกรมป่าไม้ที่อ้างถึง  ซึ่งได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีพหรือ

กจิการทีจ่�าเป็นต้องใช้เลือ่ยโซ่ยนต์และเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว  ยงัไม่มคีวามชดัเจนว่า  ผูข้ออนญุาต

เป็นผูม้อีาชพีทีม่คีวามจ�าเป็นต้องใช้เลือ่ยโซ่ยนต์หรอืไม่  ดงันัน้  จงัหวดัฯ  จงึขอหารอืว่า  ผูป้ระกอบอาชพี

ท�าการเกษตรกรรมตามลกัษณะดงักล่าว  เป็นผูม้อีาชพีทีม่คีวามจ�าเป็นต้องใช้เลือ่ยโซ่ยนต์หรอืไม่  อย่างไร  

ผลเป็นประการใดขอได้โปรดแจ้งให้จังหวัดฯ ทราบ  เพื่อจักได้แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณา

             ขอแสดงความนับถือ

                         

            (นายพงษ์ศักดิ์  วังเสมอ)

 รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน

            ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ

โทร. 0-5488-7112  โทรสาร  0-5488-7113
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ที่  ทส 1602.6/18915                                                             61  กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน

        แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

                กรุงเทพฯ  10900

         6  กันยายน  2553

เรื่อง การออกกฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 กรมป่าไม้ ขอส่งส�าเนาหนงัสอืกรมป่าไม้ ที ่ทส. 1602.2/18914 ลงวนัที ่6 กนัยายน 2553  

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือเป็นแนวทางปฏิบัติในท�านองเดียวกัน

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

         

        (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

    อธิบดีกรมป่าไม้

ส�านักการอนุญาต

โทร. 0 2561 42921-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579 2391 
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ส�าเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  กรมป่าไม้  ส�านักการอนุญาต  โทร.  0 2561 4292 – 3  ต่อ  5206

ที่  ทส  1602.6/  18914    วันที่  6  กันยายน  2553

เรื่อง การออกกฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545

เรียน ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ�านาจเจริญ

 ตามที่ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ�านาจเจริญ ได้มีหนังสือที่ 

อจ. 0013.3/2199 ลงวนัที ่8 ธนัวาคม 2552 เรือ่ง การออกกฎกระทรวงตามความในพระราชบญัญตัเิลือ่ย

โซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ตามพระ

ราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกรณีที่จังหวัดมีมาตรการ ในการตรวจ

สอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่

ยนต์ฯ และกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้

มี  ผลิต  หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ฯ พ.ศ. 2551 ก�าหนดด้วยการตรวจสอบพฤติกรรมเกี่ยวกับการลักลอบ

ตัดไม้ท�าลายป่า ของผู้ขอรับใบอนุญาตเพิ่มเติมจากคุณสมบัติที่กฎหมายก�าหนดไว้  หากตรวจสอบพบว่า

ผู้ยื่นค�าขอฯมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนดครบถ้วนถูกต้องแล้ว แต่มีพฤติกรรมในการลักลอบตัดไม้

ท�าลายป่า  จังหวัดจะออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตได้หรือไม่ ความแจ้งอยู่แล้วนั้น

 กรมป่าไม้ พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าการออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์แก่ผู้ที่มาขอรับ 

ใบอนุญาต ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯ เป็นกรณีที่ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

พจิารณาออกใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.3) ให้แก่ผูท้ีไ่ด้มกีารครอบครอบเลือ่ยโซ่ยนต์มาก่อนพระราช

บัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545  และกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต 

และการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลัง

เครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น  รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2551 ซึ่งออก

ตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยกฎหมายได้ก�าหนดกรอบอ�านาจให้นายทะเบียน

เลื่อยโซ่ยนต์ฯ ใช้ดุลยพินิจในการอนุญาต แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต หากว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 5  วรรคสองและกฎกระทรวงข้อ 2(1)  ดังนั้นการที่นายทะเบียนเลื่อย

โซ่ยนต์จังหวัดอ�านาจเจริญได้ก�าหนดให้ผู้ปกครองท้องที่ตรวจสอบพฤติกรรมการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า

ของผู้ขอรับ

/ใบอนุญาต...
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ใบอนุญาตนั้น เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ก�าหนดหลักเกณฑ์อื่นขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบ

คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม อันมีผลโดยตรงต่อการใช้ดุลยพินิจในการออกใบอนุญาต ซึ่งเป็นการท�า

ค�าสั่งทางปกครอง  จึงมิอาจกระท�าได้เนื่องจากขัดต่อหลักการใช้ดุลยพินิจทางปกครอง กล่าวคือ เป็นการ

ใช้ดุลยพินิจนอกเหนือขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติ จึงไม่อาจน�าเอาพฤติกรรมการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า 

ของผู้ขอรับใบอนุญาตมาเป็นเหตุผลกล่าวอ้าง เพื่อก�าหนดเป็นมาตราควบคุม และไม่ด�าเนินการออกใบ

อนุญาตให้กับผู้ยื่นค�าขอฯ ตามหลักพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ.2539 ได้ เพราะเป็น

คุณสมบัติที่มิได้ก�าหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งโดยบทบัญญัติพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯ ควร

ใช้กรอบแนวทางคณุสมบตัขิองผูข้อรบัใบอนญุาต อนัเกีย่วกบัการประกอบอาชพี หรอืกจิการทีต้่องใช้เลือ่ย

โซ่ยนต์มาเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตเป็นหลักส�าคัญ หากมีกรณีที่ไม่ออก

ใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค�าขอฯไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เป็นการท�าค�าสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบถึงสิทธิของ

ผู้ขอรับใบอนุญาต ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดต้องพิจารณาด�าเนินการเสนอ

รายงานนายทะเบียนฯ เพื่อมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตได้ทราบข้อเท็จจริง และเหตุผลที่ไม่

สามารถอนุญาตให้กับผู้ขอฯ ได้ รวมทั้งแจ้งผู้ยื่นค�าขอใช้สิทธิโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานภายในระยะ

เวลาทีก่�าหนดตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ก่อนออกค�า

สั่งไม่อนุญาต และเมื่อได้ด�าเนินการดังกล่าวแล้ว หากผู้ยื่นค�าขอฯไม่โต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานตาม

ระยะเวลาที่ก�าหนด หรือได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามระยะเวลาที่ก�าหนดแล้ว แต่นายทะเบียนฯ ยัง

ยืนยันที่จะไม่ออกใบอนุญาตให้กับผู้ยื่นค�าขอฯ ก็ต้องด�าเนินการแจ้งผู้ยื่นค�าขอฯ ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิที่

จะอทุธรณ์ค�าสัง่ไม่ออกใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่

แวดล้อม ตามนัยมาตรา 14 วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

   

 (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

       อธิบดีกรมป่าไม้
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   บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  

สนง.ทสจ.อจ.  กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ  โทร  0 4552 3511

ที่  อจ  0013.3/2199  วันที่  8 ธันวาคม  2552

เรื่อง การออกกฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

 ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.3/11133 ลงวันที่ 23  มิถุนายน 2551 

ส่งส�าเนาประกาศเรื่อง การออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 โดยขอให้จัง

หวดัฯ ประกาศให้ผูป้ระสงค์ขอรบัใบอนญุาตตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 มายืน่ค�าขอรบัใบ

อนญุาตฯ ทีส่�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ได้ถงึวนัที ่20 กนัยายน 2551 ความแจ้งแล้วนัน้

 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ�านาจเจริญ ขอเรียนว่า เนื่องจาก 

จังหวัดฯ ได้มีมาตรการในการตรวจสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎกระทรวงฯ และ พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ 

พ.ศ. 2545 คือ ให้อ�าเภอและสถานีต�ารวจภูธรต่างๆ ตรวจสอบพฤติกรรมของราษฎร ว่ามีพฤติกรรมใน

การลักลอบตัดไม้ท�าลายป่าหรือไม่ และอ�าเภอฯ ได้แจ้งว่าพบราษฎรมีพฤติกรรมในการลักลอบตัดไม้

ท�าลายป่า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  แต่เนื่องจากราษฎรที่พบว่ามีพฤติกรรมในการลักลอบตัด

ไม้ท�าลายป่า ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎกระทรวงฯ ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น ส�านักงานฯ 

จงึขอหารอืว่า จากกรณดีงักล่าว  จงัหวดัฯ  จะออกใบอนญุาตให้ราษฎรมเีลือ่ยโซ่ยนต์ตามพระราชบญัญตัิ

เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545  ได้หรือไม่

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ผลการพิจารณาเป็นประการใด ขอได้โปรดแจ้ง

ให้ทราบด้วย

(นายชุมพล  เจียมวิไล)

ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ�านาจเจริญ
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ส�าเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  กรมป่าไม้  ส�านักการอนุญาต  โทร.  0 2561 4292 – 3  ต่อ  5206

ที่  ทส  1602.6/  18914    วันที่  6  กันยายน  2553

เรื่อง การออกกฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545

เรียน ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ�านาจเจริญ

 ตามที่ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ�านาจเจริญ ได้มีหนังสือที่ 

อจ. 0013.3/2199 ลงวนัที ่8 ธนัวาคม 2552 เรือ่ง การออกกฎกระทรวงตามความในพระราชบญัญตัเิลือ่ย

โซ่ยนต์ พ.ศ.2545 หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์  ตามพระ

ราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกรณีที่จังหวัดมีมาตรการ ในการตรวจ

สอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่

ยนต์ฯ และกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้

มี ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ฯ  พ.ศ.2551 ก�าหนด ด้วยการตรวจสอบพฤติกรรมเกี่ยวกับการลักลอบ

ตัดไม้ท�าลายป่า ของผู้ขอรับใบอนุญาตเพิ่มเติม จากคุณสมบัติที่กฎหมายก�าหนดไว้  หากตรวจสอบพบว่า

ผู้ยื่นค�าขอฯมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนดครบถ้วนถูกต้องแล้ว  แต่มีพฤติกรรมในการลักลอบตัดไม้

ท�าลายป่า  จังหวัดจะออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตได้หรือไม่ ความแจ้งอยู่แล้วนั้น

 กรมป่าไม้ พจิารณาแล้ว ขอเรยีนว่าการออกใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์แก่ผูท้ีม่าขอรบัใบ

อนญุาตตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ฯ เป็นกรณทีีใ่ห้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์พจิารณา

ออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3) ให้แก่ผู้ที่ได้มีการครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์มาก่อนพระราชบัญญัติ

เลือ่ยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการขออนญุาต และการ

ออกใบอนุญาตให้มี  ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักร

กลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2551 ซึ่งออกตามความใน

พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  โดยกฎหมายได้ก�าหนดกรอบอ�านาจให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ฯ 

ใช้ดุลยพินิจในการอนุญาต แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต หากว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา 5 วรรคสอง และกฎกระทรวงข้อ 2(1)  ดังนั้นการที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จังหวัด

อ�านาจเจริญได้ก�าหนดให้ผู้ปกครองท้องที่ตรวจสอบพฤติกรรมการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่าของผู้ขอรับ

/ใบอนุญาต...
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ใบอนุญาตนั้น เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ก�าหนดหลักเกณฑ์อื่นขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบ

คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม  อันมีผลโดยตรงต่อการใช้ดุลยพินิจในการออกใบอนุญาต  ซึ่งเป็นการท�า

ค�าสั่งทางปกครอง  จึงมิอาจกระท�าได้เนื่องจากขัดต่อหลักการใช้ดุลยพินิจทางปกครอง กล่าวคือ เป็นการ

ใช้ดุลยพินิจนอกเหนือขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติ จึงไม่อาจน�าเอาพฤติกรรมการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า 

ของผูข้อรบัใบอนญุาตมาเป็นเหตผุลกล่าวอ้าง เพือ่ก�าหนดเป็นมาตรการควบคมุ และไม่ด�าเนนิการออกใบ

อนุญาตให้กับผู้ยื่นค�าขอฯ ตามหลักพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  ได้ เพราะ

เป็นคุณสมบัติที่มิได้ก�าหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งโดยบทบัญญัติพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯ 

ควรใช้กรอบแนวทางคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตอันเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ หรือกิจการที่ต้องใช้

เลื่อยโซ่ยนต์มาเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตเป็นหลักส�าคัญ หากมีกรณีที่ไม่

ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นค�าขอฯไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เป็นการท�าค�าสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบถึงสิทธิ

ของผูข้อรบัใบอนญุาต ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัต้องพจิารณาด�าเนนิการเสนอ

รายงานนายทะเบียนฯ เพื่อมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตได้ทราบข้อเท็จจริง และเหตุผลที่ไม่

สามารถอนุญาตให้กับผู้ขอฯได้ รวมทั้งแจ้งผู้ยื่นค�าขอใช้สิทธิโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานภายในระยะ

เวลาทีก่�าหนดตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 ก่อนออกค�า

สั่งไม่อนุญาต และเมื่อได้ด�าเนินการดังกล่าวแล้ว  หากผู้ยื่นค�าขอฯไม่โต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานตาม

ระยะเวลาทีก่�าหนด  หรอืได้โต้แย้งแสดงพยานหลกัฐานตามระยะเวลาทีก่�าหนดแล้ว  แต่นายทะเบยีนฯ ยงั

ยืนยันที่จะไม่ออกใบอนุญาตให้กับผู้ยื่นค�าขอฯ  ก็ต้องด�าเนินการแจ้งผู้ยื่นค�าขอฯทราบ  พร้อมแจ้งสิทธิที่

จะอทุธรณ์ค�าสัง่ไม่ออกใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่

แวดล้อม ตามนัยมาตรา  14  วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

 

  

 (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

        อธิบดีกรมป่าไม้
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  บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  สนง.ทสจ.อจ.  กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ  โทร  0 4552 3511

ที่  อจ  0013.3/2199   วันที่  8 ธันวาคม  2552

เรื่อง การออกกฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

 ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.3/11133 ลงวันที่ 23  มิถุนายน  2551 

ส่งส�าเนาประกาศ เรื่อง การออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545  โดยขอให้

จังหวัดฯ ประกาศให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545  มายื่น

ค�าขอรับใบอนุญาตฯ ที่ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2551 

ความแจ้งแล้วนั้น

 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ�านาจเจริญ ขอเรียนว่า เนื่องจาก 

จังหวัดฯ  ได้มีมาตรการในการตรวจสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎกระทรวงฯ  และ พ.ร.บ.  เลื่อยโซ่

ยนต์  พ.ศ. 2545 คือ  ให้อ�าเภอและสถานีต�ารวจภูธรต่างๆ  ตรวจสอบพฤติกรรมของราษฎร  ว่ามี

พฤติกรรมในการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่าหรือไม่  และอ�าเภอฯ  ได้แจ้งว่าพบราษฎรมีพฤติกรรมในการ

ลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  แต่เนื่องจาก  ราษฎรที่พบว่ามีพฤติกรรม

ในการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎกระทรวงฯ ถูกต้อง  ครบถ้วนแล้ว  

ดังนั้น  ส�านักงานฯ  จึงขอหารือว่า จากกรณีดังกล่าว  จังหวัดฯ จะออกใบอนุญาตให้ราษฎรมีเลื่อยโซ่

ยนต์ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545  ได้หรือไม่

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ผลการพิจารณาเป็นประการใด ขอได้โปรดแจ้ง

ให้ทราบด้วย

 

(นายชุมพล  เจียมวิไล)

ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ�านาจเจริญ
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ด่วนที่สุด

ที่  ทส 1602.2/11608                                                                กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

        แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

                กรุงเทพฯ  10900

      22  มิถุนายน  2552

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบติดตามการอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเว้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาหนงัสอืกรมป่าไม้ ด่วนทีส่ดุ ที ่ทส 1602.2/11607 ลงวนัที ่22 มถินุายน 2552

 กรมป่าไม้ขอส่งส�าเนาหนงัสอื ตามสิง่ทีส่่งมาด้วย เรยีนมาเพือ่โปรดทราบ และสัง่เจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้องถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

        (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

    อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. 0 2561 4292-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579 2391 
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ด่วนที่สุด

ที่  ทส 1602.2/11607                                                                61  กรมป่าไม้  ถนนพหลโยธิน

        แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

                กรุงเทพฯ  10900

      22  มิถุนายน  2552

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบติดตามการอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้  ที่  ทส  1602.2/2304  ลงวันที่  6  กุมภาพันธ์  2552

 ตามหนงัสอืทีอ้่างถงึ  แจ้งจงัหวดัสัง่เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องให้ความร่วมมอืและอ�านวยความ

สะดวกแก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับอนุญาตให้แผ้วถางป่าราย

บริษัทไทยนอร์ติค พร๊อพเพอร์ตี้ จ�ากัด และการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 

ความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น

 กรมป่าไม้ ขอเรียนว่า ได้รับรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามพระราช

บัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ชองจังหวัดแล้วพบว่ายังมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการออกใบ

อนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3) ในประเด็น ดังนี้

 1. การกรอกข้อมลูในใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.3) ในช่อง “ใบอนญุาตที”่ มกีารกรอก

ข้อความโดยการใช้ตวัอกัษรย่อประจ�าจงัหวดัน�าหน้าตามด้วยหมายเลขห้าหลกัและขดีทบัด้วย ปี พ.ศ. ทีอ่อก 

ใบอนุญาต และการใช้หมายเลขห้าหลัก ขีดทับด้วย พ.ศ. แล้วตามหลังด้วยตัวอักษรย่อประจ�าจังหวัด ซึ่ง

มีข้อสังเกตว่าเป็นการปฏิบัติอันมีลักษณะที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ท�าให้เกิดความสับสนและอาจเกิด

ความเสยีหายแก่ทางราชการได้  จงึขอให้จงัหวดัสัง่เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง  ท�าการกรอกข้อมลูในใบอนญุาต

ให้ม ีผลติ หรอืน�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ รวมทัง้ใบอนญุาตอืน่ๆ ตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ด้วย

ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามที่กรมป่าไม้ออกแบบและจัดส่งให้จังหวัดถือปฏิบัติแล้วโดยในช่อง “ใบ

อนญุาตที”่ ให้ขึน้ต้นด้วยอกัษรย่อประจ�าจงัหวดั แล้วตามด้วยหมายเลขห้าหลกัซึง่ค�านวณนบัไปตามล�าดบั

การออกใบอนุญาตแต่ละฉบับติดต่อกันไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องใช้ปี พ.ศ. ตามหลัง

/2. กรณี...
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 2. กรณกีารออกใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.3) ของผูท้ีม่เีลือ่ยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครอง

ซึ่งมีเครื่องจักรกลต้นก�าลัง 1 เครื่อง แต่มีแผ่นบังคับโซ่ตั้งแต่สองแผ่นขึ้นไป ของจังหวัดที่ได้มีการออกใบ

อนญุาตเพยีงใบเดยีวด้วยการระบแุผ่นบงัคบัโซ่และเครือ่งหมายแผ่นบงัคบัโซ่แต่ละแผ่นไว้ในใบอนญุาตเพยีง

ใบเดยีว น่าจะเป็นการปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร ทีร่ะเบยีบ กฎหมายก�าหนด เนือ่งจากแผ่น

บังคับโซ่ แต่ละแผ่นมีสภาพเป็นเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยผลของกฎหมายเป็นการ

เฉพาะที่ผู ้ซึ่งมีไว้ในครอบครองต้องขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3) และต้องมีการจัดท�า

เครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ เช่นเดียวกับเครื่องจักรกล/ต้นก�าลัง...มิฉะนั้นจะมีผลต่อการปฏิบัติตามกฎ

กระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือ

น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์.ให้มีก�าลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและ

ลกัษณะต้องห้ามของผูข้อรบัใบอนญุาต พ.ศ.2551 ข้อ 9 และข้อ 10 ซึง่ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์การประทบั

ตรายกเลิกการใช้ใบอนุญาต และการขอมีเลื่อยโซ่ยนต์ทดแทนกรณีเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์เดิมซึ่งได้รับใบ

อนุญาตให้มีเกิดการช�ารุดหรือเสียหายจนใช้การไม่ได้  เนื่องจากเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ที่เป็นเครื่องจักรกลต้น

ก�าลังและแผ่นบังคับโซ่ จะมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน ความช�ารุดหรือเสียหายย่อมจะแตกต่างกัน  เมื่อ

มีการประทับตรายกเลิกการใช้ใบอนุญาตก็จะเกิดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ กล่าวคือกรณีที่มีการออก

ใบอนุญาตเพียงใบเดียวโดยระบุเครื่องจักรกลต้นก�าลัง และแผ่นบังคับโซ่หลายแผ่นเอาไว้ด้วยกัน หากมี

แผ่นบังคับโซ่แผ่นใดแผ่นหนึ่งช�ารุดหรือเสียหาย กฎกระทรวงฯ ก�าหนดให้ผู้ขอรับอนุญาตต้องแจ้งการ

ช�ารุด เสียหายต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อประทับตรายกเลิกการใช้ใบอนุญาตทั้งฉบับ ก็จะท�าให้

เครื่องจักรกลต้นก�าลัง หรือแผ่นบังคับโซ่ที่มิได้ช�ารุด  เสียหายด้วย ต้องตกอยู่ในสภาพเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์

ไม่มีใบอนุญาต ควบคุมหรือก�ากับ อันจะก่อให้เกิดปัญหาทางปฏิบัติเมื่อมีการประทับตรายกเลิกการใช้ใบ

อนุญาต ดังนั้น ในกรณีที่มีแผ่นบังคับโซ่ ตั้งแต่สองแผ่นขึ้นไปต้องออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3) 

ส�าหรับแผ่นบังคับโซ่ที่มิได้ประกอบติดมากับตัวเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ อันเป็นเครื่องจักรกลต้นก�าลังแยกต่าง

หาก เพื่อให้ใบอนุญาตฯแต่ละใบควบคุมแผ่นบังคับโซ่แต่ละแผ่น

 3. จากการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ 

พ.ศ.2545 ภายหลังจากหมดสิ้นระยะเวลาที่ให้จังหวัดรับค�าขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ของผู้ที่มี

เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์อยู่ในครอบครองก่อนพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงฯ

/ซึ่งออก...
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ซึง่ออกตามความในพระราชบญัญตัดิงักล่าวประกาศใช้บงัคบัตามนยัมาตรา 14 ภายในวนัที ่20 กนัยายน 

2551 เป็นต้นมา  ไม่ปรากฏว่ามีจังหวัดใดได้รายงานผลการออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3) ตาม

ที่ได้รับค�าขอฯไว้ให้ กรมป่าไม้ทราบแต่อย่างใด ฉะนั้น จึงขอให้จังหวัดสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานผล

ความก้าวหน้าในการออกใบอนุญาตทุกประเภทตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 เป็นประจ�า

ทุกๆ เดือนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เพื่อกรมป่าไม้จักได้รวบรวมข้อมูลไว้เป็นหลักฐานประกอบการ

ตรวจสอบติดตามผลและรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบต่อไป

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

          

          ขอแสดงความนับถือ

 

                  (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

 อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต 

โทร 0 2561 4292-3 ต่อ 5206

โทรสาร  0 2579 2391

231



ที่  ทส 1602.2/ว.6500     กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ  10900

      26  มีนาคม  2553

เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีการท�าเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ใหม่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาหนังสือ กรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.2/6499  ลงวันที่  26  มีนาคม 2553

กรมป่าไม้ ขอส่งส�าเนาหนังสือ กรมป่าไม้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เรียนมาเพื่อโปรดทราบและ

พิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติในท�านองเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

                                                                        

        (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

    อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. 0 2561 4292-3  ต่อ  206                           

โทรสาร  0 2579 2391 
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ที่  ทส 1602.2/6499                                                                 กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

        แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

                กรุงเทพฯ  10900

      26  มีนาคม  2553

เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีการท�าเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ใหม่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดที่  พบ  0013/3955  ลงวันที่  8  มีนาคม  2553

 ตามหนงัสอืจงัหวดัทีอ้่างถงึ จงัหวดัขอหารอืแนวทางปฏบิตักิรณกีารท�าเครือ่งหมายเลือ่ย

โซ่ยนต์ใหม่ให้กบัผูท้ีไ่ด้รบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.3) จากนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์เมือ่เครือ่งหมาย

เลื่อยโซ่ยนต์ช�ารุด เสียหายหรือสูญหาย รวม 2 ประเด็น ความแจ้งอยู่แล้วนั้น

 กรมป่าไม้ พิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

 1. ตามประเดน็ข้อหารอื กรณทีีผู่ไ้ด้รบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.3) ท�าเครือ่งหมาย

ติดเลื่อยโซ่ยนต์สูญหาย จะต้องให้ผู้ขอรับใบอนุญาตไปด�าเนินการแจ้งความกับสถานีต�ารวจภูธรท้องที่ว่า

เอกสารสูญหาย เพื่อเป็นหลักฐานน�ามาประกอบการพิจารณา ของนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ หรือไม่นั้น 

กรมป่าไม้เห็นว่า  เครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์เป็นเอกสารอันส�าคัญของทางราชการที่ระเบียบ  กฎหมาย

ก�าหนดให้จัดท�าขึ้นไว้เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบ ควบคุม เกี่ยวกับการอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่

ยนต์  แม้กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต  และการออกใบอนุญาตให้

มี  ผลิต  หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์  และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น  รวม

ทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต  พ.ศ.2551 ข้อ  12  วรรคสาม จะมิได้ก�าหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการแจ้งการช�ารุด  เสียหาย สูญหายของเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ต่อ

นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ว่าผูข้อรบัใบอนญุาตต้องด�าเนนิการเช่นใด แต่โดยทีเ่ครือ่งหมายเลือ่ยโซ่ยนต์เป็น

เอกสารส�าคัญของทางราชการ ที่ออกให้แก่ผู้รับใบอนุญาต หากมีการสูญหาย เสียหาย ผู้ขอรับอนุญาตฯ 

ต้องมีเอกสารพยานหลักฐานมาแสดงต่อนายทะเบียนฯ เพื่อยืนยันว่าเอกสารส�าคัญของทางราชการได้

สญูหายจรงิ ตามทีผู่ร้บัอนญุาตฯแจ้งต่อนายทะเบยีน ซึง่เอกสารพยานหลกัฐานทีจ่ะแสดงต่อนายทะเบยีนฯ 

ได้เป็นอย่างด ีกค็อื ส�าเนาบนัทกึการแจ้งความประจ�าวนั ของสถานตี�ารวจภธูรท้องทีเ่กดิเหต ุ จงึเหน็ว่าใน

ประเดน็ทีผู่ร้บัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์  ท�าเครือ่งหมายเลือ่ยโซ่ยนต์ช�ารดุเสยีหาย  หรอืสญูหายผูร้บัใบ

อนุญาตฯต้องไป  ด�าเนินการแจ้งความกับ  สถานีต�ารวจภูธรท้องที่ไว้เป็นหลักฐานเพื่อน�ามาแสดงต่อนาย

ทะเบียนฯประกอบการพิจารณา  ท�าเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ให้ใหม่ตามกฎกระทรวงฯดังกล่าว
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 2. เมื่อนายทะเบียนฯ  ได้พิจารณาอนุมัติท�าเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ให้กับผู้ได้รับใบ

อนุญาตฯใหม่แล้ว กฎกระทรวงฯก็มิได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อมลูเครือ่งหมายเลือ่ยโซ่ยนต์ ตามใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.3) ไว้ ว่าต้องกระท�าเช่นไร  ซึง่ในกรณี

นี้ต้องน�าหลักปฏิบัติทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  46  วรรคสอง  เกี่ยวกับ

การจัดท�าเอกสารหรือแผ่นกระดาษไม่ว่ากรณีใด ๆ ก�าหนดให้เขียนเป็นหนังสือไทย และเขียนด้วยหมึก  

หรือดีดพิมพ์ หรือตีพิมพ์  ถ้ามีผิดตกที่ใดห้ามมิให้ขูดลบออก แต่ให้ขีดฆ่าเสียแล้วเขียนลงใหม่ และผู้เขียน

ต้องลงชือ่ไว้ที ่รมิกระดาษ  ถ้ามข้ีอความตกเตมิให้ผูต้กเตมิลงลายมอืชือ่ หรอืลงชือ่ย่อไว้เป็นส�าคญั  ฉะนัน้  

การแก้ไขข้อความอนัเป็นสาระส�าคญัของเอกสารทางราชการ  เกีย่วกบัหมายเลขเครือ่งหมายเลือ่ยโซ่ยนต์

ทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาตเพือ่ให้มข้ีอมลูถกูต้องตรงกบัความเป็นจรงิควรขดีฆ่าข้อความหมายเลขเครือ่งหมาย

เลื่อยโซ่ยนต์ที่สูญหาย หรือเสียหายในใบอนุญาตเดิมออกและให้เขียนหมายเลขเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์

ใหม่ที่ติดให้กับ เลื่อยโซ่ยนต์ของผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวไว้แทน โดยให้ผู้มีอ�านาจลงนามในเอกสารฉบับ

ดังกล่าว ลงลายมือก�ากับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลหมายเลขเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

        (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

    อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. 0 2561 4292-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579 2391 
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ที่  พบ  0013/3955                                          ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

          ถนนราชวิถี พบ 76000

                  8  มีนาคม  2553

เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีการท�าเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ใหม่

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาบันทึก ลงวันที่ 2 มีนาคม 2553 พร้อมเอกสาร จ�านวน 4  แผ่น

 ด้วยจังหวัดเพชรบุรี ได้รับบันทึกของ นายธรากร ใจดี ลงวันที่ 2 มีนาคม 2553  แจ้งว่า

เครื่องหมายติดเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์  ที่  410/2551  ลงวันที่  16 กันยายน 

2551 เกิดการสูญหายขณะใช้ปฏิบัติงาน

 จงัหวดัเพชรบรุ ีได้ตรวจสอบตามกฎกระทรวง เล่มที ่125  ตอนที ่ 82 ก เรือ่ง ก�าหนดหลกั

เกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการขออนญุาตและการออกใบอนญุาตให้ม ีผลติหรอืน�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์และการ

เปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ให้มกี�าลงัเครือ่งจกัรเพิม่ขึน้ รวมทัง้คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูข้อรบัใบ

อนุญาต  พ.ศ.2551  ตามนัยข้อ 12 การออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ท�า

เครื่องหมายที่เลื่อยโซ่ยนต์ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ เครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ให้ติดที่เครื่องจักรกลต้น

ก�าลังและแผ่นบังคับโซ่เมื่อเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ช�ารุด หรือเสียหาย ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่

ยนต์ แจ้งต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์เพือ่ท�าเครือ่งหมายเลือ่ยโซ่ยนต์นัน้ใหม่  แต่กรณกีารท�าเครือ่งหมาย

เลื่อยโซ่ยนต์ใหม่  กฎกระทรวงไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ชัดเจน  ดังนั้น  จังหวัดจึงได้พิจารณาแล้ว  

เพื่อให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ด�าเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าวได้ถูกต้อง จึงได้ขอหารือแนวทาง

ปฏิบัติกรณีการท�าเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ใหม่  ดังนี้

 1. กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ท�าเครื่องหมายติดเลื่อยโซ่ยนต์สูญหาย จะ

ต้องไปด�าเนินการแจ้งความกับสถานีต�ารวจท้องที่ว่าเอกสารสูญหายเพื่อเป็นหลักฐานน�ามาประกอบการ

พิจารณาของ นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ หรือไม่
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 2. เมื่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พิจารณาอนุญาตท�าเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ใหม่ให้กับ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ในการด�าเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลตามใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่

ยนต์ของเลขหมายเครือ่งหมายเลือ่ยโซ่ยนต์ จะปฏบิตัแิละด�าเนนิการอย่างไร ผลเป็นประการใดกรณุาแจ้ง

ให้จังหวัดทราบ  เพื่อจะได้ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

         ขอแสดงความนับถือ

              (ลงนาม)   ประสาน  วงศ์สวัสดิ์

               (นายประสาน  วงศ์สวัสดิ์)

           รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน

                      ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

โทร/โทรสาร  0-3242-5028

236



ที่  พย 1602.2/18064                                                                กรมป่าไม้  61 ถนนพหลโยธิน

        แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

                กรุงเทพฯ  10900

         26  สิงหาคม  2553

เรื่อง ขอหารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดราชบุรี  ที่  รบ  0013.3/13081  ลงวันที่  29  กรกฎาคม  2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาหนังสือส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ที่  นร 0901/0303  ลงวันที่

  27  มนีาคม 2549 เรือ่ง ร่างกฎกระทรวงก�าหนดลกัษณะเลือ่ยโซ่ยนต์และส่วนประกอบ

  ของเลื่อยโซ่ยนต์ที่เป็นเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. .... พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จ�านวน  1  ชุด

 ตามหนงัสอืจงัหวดัราชบรุทีีอ้่างถงึ ขอหารอืว่า กรณทีีน่ายประสาร สนิเดระดาษ ซือ้เลือ่ยโซ่

ยนต์ต่อจากนายทศพล ฤทธธิรรม ซึง่เป็นผูย้ืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ล.ซ.1) ต่อนายทะเบยีน

จงัหวดัราชบรุ ีตามประกาศจงัหวดัราชบรุ ีเรือ่ง พระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545  ไว้เดมิ นายประสารฯ 

น�าเลือ่ยโซ่ยนต์ไปใช้งานแล้วถกูเจ้าหน้าทีต่�ารวจสถานตี�ารวจภธูรบ้านคา จงัหวดัราชบรุ ีตรวจสอบ แต่มไิด้ยดึ 

เลือ่ยโซ่ยนต์ไว้เมือ่วนัที ่25 มถินุายน 2551 ต่อมานายประสารฯ ได้น�าเลือ่ยโซ่ยนต์ดงักล่าวไปให้เจ้าหน้าที่

ตรวจและยืน่ค�าชอรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ล.ซ.1) ต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์จงัหวดัราชบรุ ีเมือ่

วนัที ่1  สงิหาคม 2551 แล้วได้รบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ล.ซ.3) เมือ่วนัที ่5 มกราคม 2552 ถอืว่า

นายประสารฯ ได้รับความคุ้มครองตามประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 

2545  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2545  หรือตามกฎกระทรวง  ก�าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการ

ขออนญุาต  และการออกใบอนญุาตให้ม ีผลติ หรอืน�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2551 หรอืไม่ หรอืได้รบัความ

คุม้ครองตามกฎหมาย  หรอืระเบยีบใดหรอืไม่  และมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545  

หรือไม่  อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

 กรมป่าไม้ พจิารณาแล้ว ขอเรยีนว่า นายประสาร สนิเดระดาษ ครอบครองเลือ่ยโซ่ยนต์ด้วย

การซือ้ต่อจากนายทศพล ฤทธธิรรม ซึง่ได้ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ล.ซ.1) ตามพระราชบญัญตัิ 

เลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 มาตรา 14  และตามประกาศจงัหวดัราชบรุ ีเรือ่ง พระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2545 ไว้ก่อนแล้วเมือ่วนัที ่16 ธนัวาคม 2545 การครอบครองเลือ่ยโซ่ยนต์ของนายประสารฯ 

ต่อจากทศพลฯ  จงึเป็นการครอบครองทีถ่กูต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  และเป็นการมไีว้ใน 

ครอบครองก่อนวนัที ่23 มถินุายน 2551 ซึง่กฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์  วธิกีาร  และเงือ่นไขการขอ

อนุญาต  และการออกใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือน�าเข้า

/เลื่อยโซ่ยนต์...
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เลือ่ยโซ่ยนต์  และการเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ให้มกี�าลงัเครือ่งจกัรกลเพิม่ขึน้ รวมทัง้คณุสมบตัแิละลกัษณะ

ต้องห้ามของผูข้อรบัใบอนญุาต พ.ศ. 2551  มผีลบงัคบัใช้  ดงันัน้ การมเีลือ่ยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองดงักล่าวของ

นายประสารฯ  ตามกรณดีงักล่าว ก่อนมายืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2551 

ไม่อาจถอืได้ว่ามคีวามผดิตามมาตรา  4  แม้จะไม่มใีบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์  (ล.ซ.3)  ในขณะนัน้  ตามความเหน็ 

ของคณะกรรมการกฤษฎกีา  ที ่ 156/2549  ทีส่่งมาเรยีนพร้อมนี ้ และเมือ่มกีารประกาศใช้กฎกระทรวงก�าหนด

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการขออนญุาตฯ เมือ่วนัที ่23 มถินุายน 2551 นายประสารฯ  จงึสามารถน�า 

เลือ่ยโซ่ยนต์ดงักล่าวไปให้เจ้าหน้าทีต่รวจและยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ล.ซ.1) ตามมาตรา 14 

พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545  ต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จังหวัดราชบุรี  ภายใน

ก�าหนดระยะเวลาเก ้าสิบวัน (ภายในวันที่  20 กันยายน 2551) นับแต ่วันที่กฎกระทรวง 

ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตฯ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ได้ และ

เมื่อจังหวัดราชบุรีได้ตรวจสอบออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์  (ล.ซ.3) ให้แก่นายประสารฯ 

ไปแล้ว นายประสารฯ จึงไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545  อีก 

เว้นแต่จะน�าเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับอนุญาตไปใช้ในการกระท�าผิดตามกฎหมายป่าไม้ ทั้งนี้เป็นไปตามความ

เห็นของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

      ขอแสดงความนับถือ

             

           (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

         อธิบดีกรมป่าไม้

ส�านักการอนุญาต

โทร. 0 2561 42921-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579 2391 
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ที่  รบ  0013.3/13081                                                ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

        อ�าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

                70000

           29  กรกฎาคม  2553

เรื่อง ขอหารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาหนงัสอืสถานตี�ารวจภธูรบ้านคา ที ่รบ 1029/2125 ลงวนัที ่13 กรกฎาคม 2553

  พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 1 ชุด (เอกสาร 7 แผ่น)

 ด้วยจังหวัดราชบุรี ได้รับหนังสือสถานีต�ารวจภูธรบ้านคา ที่ รบ 1029/2125 ลง

วันที่ 13  กรกฎาคม 2553 ขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ กรณี

ที่  นายทศพล  ฤทธิธรรม  ได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.1) เมื่อวันที่ 16  

ธันวาคม  2545  และได้ขายเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าวให้กับนายประสาร สินเดระดาษ และนายประ

สารฯ ได้น�าเลื่อยโซ่ยนต์มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจ พร้อมได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.

1) ที่จังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2551  เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบประวัติ  และคุณสมบัติ

ของผู ้ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ และได้ออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3) ตาม 

ใบอนญุาตที ่ รบ. 0300330 ลงวนัที ่ 5  มกราคม  2552  และเมือ่วนัที ่ 25  มถินุายน  2551  เจ้าหน้าทีต่�ารวจ

สถานตี�ารวจภธูรบ้านคา  ได้ตรวจเลือ่ยโซ่ยนต์  เนือ่งจากนายประสาร  สนิเดระดาษ  น�าเลือ่ยโซ่ยนต์ดงักล่าว 

มาใช้ตัดไม้ในท้องที่อ�าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี และได้ยื่นเอกสารค�าขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ 

(ลซ.1) ของนายทศพล  ฤทธิธรรม  ส�านักงานอัยการศาลแขวงจังหวัดราชบุรีตั้งข้อสังเกตว่า  วันที่  25  

มิถุนายน  2551  ก่อนได้รับอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์นั้น  ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือระเบียบ

หรือไม่  อย่างไร

 จงัหวดัราชบรุ ีขอหารอืข้อกฎหมายตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ว่ากรณี

ที่นายประสาร สินเดระดาษ ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์จากนายทศพล ฤทธิธรรม และน�ามาใช้งาน แต่ว่าในวันที่ 25 

มถินุายน  2551 เจ้าหน้าทีต่�ารวจมไิด้ยดึเลือ่ยโซ่ยนต์ไว้  ดงันัน้  นายประสารฯ  จงึได้น�าเลือ่ยโซ่ยนต์ดงักล่าวมา

ให้เจ้าหน้าทีต่รวจและได้ยืน่ขอรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.1) เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2551 และได้รบัใบ

อนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.3)  เมือ่วนัที ่5 มกราคม 2552 ดงันัน้ ในวนัที ่25 มถินุายน 2551 ถอืว่านายประสาร 

สนิเดระดาษได้รบัความคุม้ครองตามประกาศจงัหวดัราชบรุ ีเรือ่ง พระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 หรือตามกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

/การอนุญาต...
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การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ฯ พ.ศ.2551 หรือไม่ หรือได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมายหรือระเบียบใดหรือไม่ และมีความผิดตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.

2545 หรือไม่อย่างไร

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้จังหวัดราชบุรีทราบจัก

ขอบคุณยิ่ง

       ขอแสดงความนับถือ

              

  

                                     (นางสาวมาลี  ศรีรัตนธรรม)

                                                      ผู้อ�านวยการส�านักงาน

                                                  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

                                                    ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
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ด่วนที่สุด

ที่  ทส. 1602.6/ว  11698                             กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

       แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

               กรุงเทพมหานคร  10900

         17  มิถุนายน  2554

เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติกรณีออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์  (ลซ.3) หลังจากผู้ขอรับใบอนุญาตเสีย

ชีวิต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเว้นจังหวัดนราธิวาส)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาหนังสือกรมป่าไม้  ที่  ทส. 1602.6/11697  ลงวันที่  17  มิถุนายน  2554

 กรมป่าไม้ ขอส่งส�าเนาหนงัสอื กรมป่าไม้ ที ่ทส 1602.6/11697 ลงวนัที ่ 17  มถินุายน  

2554  เรือ่ง หารอืแนวทางปฏบิตักิรณอีอกใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.3)  หลงัจากผูข้อรบัใบอนญุาต

เสียชีวิตปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

        ขอแสดงความนับถือ

 

        (นายเริงชัย  ประยูรเวช)

   รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน

             อธิบดีกรมป่าไม้

ส�านักการอนุญาต                                                   

โทร. 0 2561 42921-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579  2391                                                    
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ส�าเนา
ด่วนที่สุด     

ที่  ทส. 1602.6/ว  11697                                กรมป่าไม้  61 ถนนพหลโยธิน

        แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

                กรุงเทพมหานคร 10900

         17  มิถุนายน  2554

เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติกรณีออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์  (ลซ.3) หลังจากผู้ขอรับใบอนุญาตเสีย

ชีวิต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ. 0013.3/12770 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553

 ตามหนงัสอืทีอ้่างถงึ จงัหวดันราธวิาสขอทราบแนวทางปฏบิตักิรณจีงัหวดัได้ออกใบอนญุาต  

ให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.3) ซึง่ได้แจ้งการครอบครองเลือ่ยโซ่ยนต์ไว้ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่

ยนต์  พ.ศ. 2545 ให้แก่นายขิม้ สามเสาร์ ตามใบอนญุาตเลขที ่นธ 06722 ลงวนัที ่17 กนัยายน 2553 แต่เนือ่งจาก 

นายขิ้มฯ ผู้ได้รับอนุญาตได้เสียชีวิตก่อนแล้ว ขณะที่เลื่อยโซ่ยนต์อยู่ในการครอบครองของนางอรอนงค์ 

วรรณสกล ซึ่งเป็นทายาท และแจ้งความประสงค์จะครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าวด้วยการยื่นค�าขอ

อนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.1) ต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จังหวัดนราธิวาสไว้ จึงขอทราบแนวทาง

ปฏิบัติในกรณีนี้ เพื่อจะได้ด�าเนินการต่อไป ความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น

 กรมป่าไม้ ได้พิจารณากรณีนายขิ้ม สามเสาร์ ผู้ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์ได้มาขอรับ

ใบอนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 โดยนาย

ทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จังหวัดนราธิวาสได้ออกใบอนุญาตให้เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 ซึ่งเป็นการ

ภายหลังจากที่นายขิ้ม สามเสาร์ได้เสียชีวิตลงแล้ว (เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553) นั้น การออกใบ

อนุญาตดังกล่าวย่อมไม่ก่อให้เกิดผลในทางกฎหมาย  เนื่องจากผู ้ยื่นค�าขอได้สิ้นสภาพบุคคลไป

ก่อนหน้านั้นแล้ว จึงมิอาจถือได้ว่านายขิ้ม  สามเสาร์  เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.

3) ตามกฎหมาย ดังนั้น บุคคลผู้เป็นทายาทของนายขิ้ม สามเสาร์ ซึ่งได้รับมรดกในเลื่อยโซ่ยนต์ 

เครือ่งดงักล่าว จงึมอิาจรบัโอนเลือ่ยโซ่ยนต์โดยอาศยัหลกัตามมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ 

พ.ศ. 2545 ได้ เพราะความในมาตรา 11 นัน้ ใช้แก่กรณทีีท่ายาทหรอืผูจ้ดัการมรดกของผูต้ายขออนญุาตมเีลือ่ย

โซ่ยนต์ต่อจากเจ้ามรดก ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3) จากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ 

โดยสมบูรณ์ และมีผลบังคับตามกฎหมายแล้ว  ถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา

 ส่วนประเด็นกรณีนายขิ้ม สามเสาร์ ผู้ยื่นค�าขออนุญาตได้ถึงแก่ความตายไปแล้ว ก่อนที่ 

นายทะเบยีนจะได้ออกใบอนญุาต ทายาทผูไ้ด้รบัมรดกในเลือ่ยโซ่ยนต์จะสามารถขออนญุาตมเีลือ่ยโซ่ยนต์

ไว้ในครอบครองได้หรือไม่นั้น เมื่อพิจารณาหลักแห่งประมวลกฎหมายแห่งและพาณิชย์ มาตรา 1600 ที่

บัญญัติว่า  

/”ภายใต้บังคับ...
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“ภายใต้บงัคบัของบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายนี ้กองมรดกของผูต้าย ได้แก่ ทรพัย์สนิทกุชนดิของผูต้าย 

ตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่างๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัว 

ของผู้ตายโดยแท้”ประกอบกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตามที่ก�าหนดในกฎ

กระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือ

น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติ

และลักษณะต้องห้ามของผู้รับอนุญาต  พ.ศ. 2551 ข้อ 2  ซึ่งได้ก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ของผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์แล้ว จะเห็นได้ว่า การที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ จะออกใบอนุญาต

ให้แก่ผู้ยื่นค�าขอรายใดได้นั้น จะต้องใช้คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้ยื่นค�าขอเป็นหลักประกอบ

การพิจารณา ดังนั้น ใบอนุญาตซึ่งได้ออกให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด จึงเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้นั้น  โดย

แท้  ที่มิอาจโอนให้แก่กันได้  ไม่ว่าโดยทางนิติกรรม  หรือทางมรดก  แม้ว่ากรรมสิทธิ์ในเลื่อยโซ่ยนต์จะ

สามารถโอนไปยังทายาทได้

 แต่อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าว นางอนงค์ วรรณสกล ทายาทของนายขิ้ม สามเสาร์ ผู้

ครอบครองและได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในเลื่อยโซ่ยนต์ อันเป็นทรัพย์มรดกของนายขิ้มฯ ย่อมรับไปซึ่งทรัพย

สิทธิในเลื่อยโซ่ยนต์กล่าวคือ สิทธิ์ที่จะได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์  (ลซ.3)  จากนายทะเบียนเลื่อย

โซ่ยนต์ต่อไป  โดยอาศัยสิทธิที่นายขิ้ม  สามเสาร์  ได้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตฯ  ตามนัยมาตรา  14  แห่ง

พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545  และมีสิทธิที่จะได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์  (ลซ.3)  จาก

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์  เนื่องจากได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ  และลักษณะต้องห้ามของ

เจ้าหน้าที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด  แม่เมื่อนายขิ้มฯ เสียชีวิตก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตฯ 

สิทธิดังกล่าวย่อมตกทอดไปยังทายาทผู้รับมรดกเลื่อยโซ่ยนต์ตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ว่าด้วยมรดก แต่ทายาทผู้รับมรดกจะน�าค�าขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.1) ที่นายขิ้ม สามเสาร์ 

เจ้ามรดกได้ยืน่ไว้ตามนยัมาตรา 14  เดมิมาใช้กรณนีีไ้ม่ได้  เพราะการพจิารณาออกใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่

ยนต์ (ลซ.3) ตามค�าขอฯ (ลซ.1) เดิมเป็นลักษณะเฉพาะตัวของนายขิ้มฯ  เจ้ามรดกโดยเฉพาะ  ฉะนั้น  ใน

กรณีนี้นางอนงค์  วรรณสกล  ทายาทนายขิ้ม  สามเสาร์  สามารถขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์  ตาม

มาตรา  4 แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545  ได้  ด้วยการยื่นค�าขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่

ยนต์  (ลซ.1) ใหม่ประกอบกับค�าขอรับใบอนุญาตให้มี

/เลื่อยโซ่ยนต์...
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เลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.1) ของนายขิ้มฯ  เดิม  และให้เจ้าหน้าที่พิจารณาด�าเนินการไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงือนไขการอนุญาต และการออกใบอนุญาตฯ ที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ข้อ 6 เพื่อพิจารณาออก

ใบอนุญาตให้แก่ทายาทของนายขิ้ม สามเสาร์ ต่อไป

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณา

       ขอแสดงความนับถือ

 

      (นายเริงชัย  ประยูรเวช)

 รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน

           อธิบดีกรมป่าไม้

ส�านักการอนุญาต

โทร. 0 2561 42921-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579  2391
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ที่  นธ  0013.3/12770             ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

          ถนนศูนย์ราชการ นธ 96000

                    27  ธันวาคม  2553

เรือ่ง หารอืแนวทางปฏบิตักิรณอีอกใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์  (ลซ.3) หลงัจากผูข้อรบัอนญุาตเสยีชวีติแล้ว

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�าเนาบันทึกการให้ปากค�าจากนางอรอนงค์ วรรณสกล  ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 

  2. ส�าเนาใบมรณบัตรของนายขิ้ม  สามเสาร์

 ด้วยจังหวัดนราธิวาส ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่าเมื่อวันที่ 29  ตุลาคม 2553  ได้

รับแจ้งจากนางอรอนงค์ วรรณสกล อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 74/1 ถ.วิจิตรไชยบูรณ์ ต�าบลบาง

นาค อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ว่าบิดาคือนายขิ้ม  สามเสาร์  อายุ  66  ปี  อยู่บ้านเลขที่98/4  

หมู่  2  ต�าบลล�าภู  อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้เสียชีวิตด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 2  กันยายน  

2553  ทั้งนี้นายขิ้ม  สามเสาร์  ได้แจ้งการครอบครอง เลื่อยโซ่ยนต์ ตามมาตรา 14 พระราชบัญญัติ

เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 และจังหวัดนราธิวาสได้ออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3) ตามใบ

อนุญาตที่ นธ 06722 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553  โดยได้แจ้งให้ผู้ครอบครองมารับใบอนุญาตและ

น�าเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์มาท�าเครื่องหมาย แต่เนื่องจากนายขิ้ม สามเสาร์  ได้เสียชีวิตแล้ว  และขณะนี้ 

เลือ่ยโซ่ยนต์เครือ่งดงักล่าวได้อยูใ่นการดแูลของ นางอรอนงค์ วรรณสกล ซึง่เป็นทายาทและมคีวามประสงค์

ที่จะครอบครอง โดยได้ยื่นค�าขออนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.1) เครื่องดังกล่าวตามพระราชบัญญัติเลื่อย

โซ่ยนต์  พ.ศ.2545 ต่อนายทะเบียนจังหวัดนราธิวาส  ด้วยแล้ว

 จงัหวดันราธวิาส พจิารณาแล้ว เพือ่ให้การพจิารณาด�าเนนิการเกีย่วกบัเลือ่ยโซ่ยนต์รายนี้

เป็นไปอย่างรอบคอบตามระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง จงึขอทราบแนวทางการปฏบิตัใินกรณดีงักล่าว

เพื่อจะได้ด�าเนินการต่อไป

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

              ขอแสดงความนับถือ

             นายวีรวัฒน์  วุนาพันธ์

             (นายวีรวัฒน์  วุนาพันธ์)

         เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  รักษาราชการแทน

      ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

        ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 0-7364-2651  โทรสาร  0-7346-2652
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ที่  ทส 1602.2/5308                                                                  กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

        แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

                กรุงเทพฯ  10900

      12  มีนาคม  2553

เรื่อง  ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีการรับโอนเลื่อยโซ่ยนต์

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเว้นจังหวัดล�าพูน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส�าเนาหนังสือ  กรมป่าไม้  ที่  ทส  1602.2/5307  ลงวันที่  12  มีนาคม 2553

 กรมป่าไม้ขอส่งส�าเนาหนังสือ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  

สั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

        (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

    อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. 0 2561 4292-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579 2391 
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ที่  ทส 1602.2/5307                                                                 กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

        แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

                กรุงเทพฯ  10900

      12  มีนาคม  2553

เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีการรับโอนเลื่อยโซ่ยนต์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าพูน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดล�าพูน ด่วน ที่ ลพ. 0013/1073  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553

 ตามหนังสือจังหวัดที่อ้างถึง แจ้งว่า จังหวัดได้รับเรื่องราวค�าขอของนายสัมฤทธิ์  แก้วแสง

ขอรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ด้วยการรบัโอนเลือ่ยโซ่ยนต์จากผูซ้ึง่ได้รบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.

3) เดมิตามกฎกระทรวงทีเ่กีย่วข้อง  จงึหารอืว่ากรณกีารรบัโอนเลือ่ยโซ่ยนต์  เมือ่นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์

ประทบัตรายกเลกิใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์เดมิแล้วออกใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ฉบบัใหม่แก่ผูร้บัโอน 

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จะต้องติดเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ที่เครื่องจักรกลต้นก�าลังและแผ่นบังคับโซ่ ให้

กับเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้โอนไปและออกใบอนุญาตฉบับใหม่ให้หรือไม่ ความแจ้งอยู่แล้วนั้น

 กรมป่าไม้พจิารณาแล้ว ขอเรยีนว่า ตามกฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข

การขออนญุาตและการออกใบอนญุาตให้ม ีผลติ หรอืน�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ และการเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์

ให้มกี�าลงัเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงัเพิม่ขึน้ รวมทัง้คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูข้อรบัใบอนญุาต พ.ศ. 

2551 ข้อ 11 วรรคสาม บญัญตัใิห้ผูร้บัโอนเลือ่ยโซ่ยนต์น�าเลือ่ยโซ่ยนต์พร้อมใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์

เดิม ซึ่งรับโอนจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์เดิมตามข้อ 11 วรรคสอง มามอบให้นายทะเบียน

เลื่อยโซ่ยนต์ท�าการตรวจสอบและออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ฉบับใหม่แก่ผู้รับโอน และให้นายทะ

เบยีนฯประทบัตรายกเลกิใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์เดมินัน้เสยี ซึง่เมือ่นายทะเบยีนฯ ประทบัตรายกเลกิ

ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์เดิม จึงถือเสมือนว่าใบอนุญาตฯ เดิมถูกยกเลิกเพิกถอน ไม่อาจน�ามาใช้ได้อีก

ต่อไป รวมทัง้เครือ่งหมายเลือ่ยโซ่ยนต์เดมิกถ็กูยกเลกิไปด้วยโดยปรยิาย และเมือ่พจิารณาประกอบกบักฎ

กระทรวงฯ ข้อ 12 ซึง่ก�าหนดให้นายทะเบยีนฯ ทีอ่อกใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์  (ลซ.3)  ท�าเครือ่งหมาย

ที่เลื่อยโซ่ยนต์ตามแบบท้ายกฎกระทรวงไว้ที่เครื่องจักรกลต้นก�าลังและแผ่นบังคับโซ่ ดังนั้น การออกใบ

อนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ฉบับใหม่ให้แก่ผู้รับโอนเลื่อยโซ่ยนต์  นายทะเบียนฯ จึงต้องจัดท�าเครื่องหมายที่

เลื่อยโซ่ยนต์ใหม่ด้วย  เนื่องจากเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์เดิมไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

/ฉะนั้น...
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 ฉะนั้น  ตามประเด็นข้อหารือของจังหวัด  เมื่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จังหวัดล�าพูนได้

พิจารณาออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ฉบับใหม่แก่ผู้รับโอนแล้ว นายทะเบียนฯจะต้องติดเครื่องหมาย

เลื่อยโซ่ยนต์ที่เครื่องจักรกลต้นก�าลัง และแผ่นบังคับโซ่ให้กับเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีการรับโอนมาด้วย

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาสั่งให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

                                                                        

        (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

    อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. 0 2561 4292-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579 2391 
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ด่วน

ที่  ลพ  0013/1073                                          ศาลากลางจังหวัดล�าพูน

          ถนนอินทยงยศ ลพ 51000

                  1  กุมภาพันธ์  2553

เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีการรับโอนเลื่อยโซ่ยนต์

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ 

 มี ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น

 รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2551

 ด้วยจงัหวดัล�าพนู ได้รบัเรือ่งราวค�าขอของ นายสมัฤทธิ ์แก้วแสง  ภมูลิ�าเนาเลขที ่ 28/2 หมูท่ี ่2 

 ต�าบลท่าตุ้ม อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน มีความประสงค์ขอรับโอนเลื่อนโซ่ยนต์ ซึ่งตามกฎกระทรวงที่

อ้างถึง  ข้อ 11 กรณีการรับโอนเลื่อยโซ่ยนต์  ในวรรคสาม “....ให้ผู้ขอรับโอนเลื่อยโซ่ยนต์น�าเลื่อยโซ่ยนต์

ดังกล่าวพร้อมใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์เดิมมามอบให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อท�าการตรวจสอบ

และออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ฉบับใหม่ส�าหรับเลื่อยโซ่ยนต์นั้นต่อไป  และให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่

ยนต์ประทับตรายกเลิกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์เดิมนั้นเสีย” นั้น

 จังหวัดล�าพูน ขอเรียนหารือแนวทางปฏิบัติว่า ในกรณีการรับโอนเลื่อยโซ่ยนต์ เมื่อนาย

ทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ประทับตรายกเลิกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์เดิม แล้วออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่

ยนต์ฉบับใหม่แก่ผู้รับโอนแล้ว  นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จะต้องออกสติ๊กเกอร์ก�าหนดแบบเครื่องหมาย

เครือ่งจกัรกลต้นก�าลงัและเครือ่งหมายแผ่นบงัคบัโซ่ให้กบัเลือ่ยโซ่ยนต์ทีร่บัโอนใหม่นีห้รอืไม่ จะมแีนวทาง

ปฏิบัติเช่นไร

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

       ขอแสดงความนับถือ     

               วรพจน์  ผ่องสมัย

             (นายวรพจน์  ผ่องสมัย)

                                             ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

                                             และสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯผปฏิบัติราชการแทน

                                                  ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าพูน

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ

โทร 0-5351-0662   โทรสาร 0-5351-0667
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ด่วนที่สุด

ที่  ทส  1602.6/ว   5117                     กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

               แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร

       กรุงเทพฯ  10900

            26   มีนาคม  2555

เรื่อง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต  15  เชียงราย  ขอรับโอนเลื่อยโซ่ยนต์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเว้นจังหวัดเชียงราย)

 กรมป่าไม้ ขอส่งส�าเนาหนงัสอืกรมป่าไม้  ด่วนทีส่ดุที ่ ทส. 1602.6/ 5116 ลงวนัที ่ 26  

มีนาคม  พ.ศ. 2555 เรื่อง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ขอรับโอนเลื่อยโซ่ยนต์ 

เรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือเป็นแนวทางปฏิบัติในท�านองเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

              

                   (นายประยุทธ  หล่อสุวรรณศิริ)

         รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน

        อธิบดีกรมป่าไม้

ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์  ส�านักการอนุญาต

โทร.  0 2561  4292 – 3  ต่อ  5206

โทรสาร  0 2579  2391
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ส�าเนา

ด่วนที่สุด

ที่  ทส  1602.6/ว 5116                                       กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

               แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร

       กรุงเทพฯ  10900

            26   มีนาคม  2555

เรื่อง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต  15  เชียงราย  ขอรับโอนเลื่อยโซ่ยนต์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเชียงราย ด่วนมาก ที่ ชร 0013.3/24337 ลงวันที่ 12 กันยายน 2554 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งว่า จังหวัดได้รับค�าขออนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.1) จากศูนย์

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย เพื่อขอรับโอนเลื่อยโซ่ยนต์ที่กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3) จากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์กรุงเทพมหานครและ

จงัหวดัได้พจิารณาออกใบรบัรองให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.2) ใบรบัรองที ่3/2554 ลงวนัที ่1 สงิหาคม 2554 

ให้แก่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ความแจ้งอยู่แล้วนั้น

 กรมป่าไม้พจิารณาแล้ว ขอเรยีนว่า การทีจ่งัหวดัได้พจิารณารบัค�าขอให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.1) 

และออกใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.2) ให้แก่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย 

เพื่อขอรับโอนเลื่อยโซ่ยนต์ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ 

(ลซ.3) นั้น เป็นการด�าเนินการที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.  2545  และกฎ

กระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต  

15  เชียงราย  เป็นเพียงหน่วยงานที่สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีที่ตั้งส�านักงาน

อยู่ในส่วนภูมิภาค ไม่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จึงไม่อาจยื่นค�าขอรับใบอนุญาตให้มี

เลื่อยโซ่ยนต์  (ลซ.1)  เพื่อขอออกใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.2)  ต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

ได้ ประกอบกับการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ. 3) 

จากนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์กรงุเทพมหานคร  เพือ่มแีละใช้เลือ่ยโซ่ยนต์ในพืน้ทีเ่ขตดสุติ  กรงุเทพมหานคร 

อยู่แล้ว หากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมอบเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ 

ให้หน่วยงานในสังกัดน�าไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตเดิม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ต้องด�าเนนิการตามนยัมาตรา  6  แห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545  และกฎกระทรวงก�าหนด

หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตเปลี่ยนแปลง

/พื้นที่ให้...
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พื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ และการขออนุญาตและการอนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ พ.ศ. 

2551 ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 โดยท�าหนงัสอืมอบอ�านาจให้ผูอ้�านวยการศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

เขต 15  เชียงราย ไปยื่นค�าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุ

ไว้ในใบอนุญาต (ลซ.10) ต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จังหวัดเชียงราย เพื่อให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

พจิารณาตามนยักฎกระทรวงฯ ข้อ 3 (2) ด้วยการจดแจ้งการเปลีย่นแปลงพืน้ทีใ่ห้มหีรอืใช้เลือ่ยโซ่ยนต์และ

เครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ ในใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์  (ลซ.3)  เดิม  ซึ่งอยู่ด้านหลังใบอนุญาต  และท�า

เครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ทั้งในส่วนของเครื่องจักรกลต้นก�าลังและแผ่นบังคับโซ่ ไว้ที่เลื่อยโซ่ยนต์ของผู้รับ

ใบอนุญาต ให้มีเครื่องหมายตรงกันกับเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีการจดแจ้งใหม่ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์แห่งพื้นที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์เดิม (นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

กรุงเทพมหานคร) ทราบ

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

               

   ประยุทธ  หล่อสุวรรณศิริ

รองอธิบดี  ปฏิบัติราชกานแทน

                                               อธิบดีกรมป่าไม้

ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์  ส�านักการอนุญาต

โทร.  0 2561  4292 – 3  ต่อ  5206

โทรสาร  0 2579  2391

ส�าเนาส่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
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ด่วนมาก

ที่  ชร 0013.3/24337                              ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

     ถนนแม่ฟ้าหลวง  ชร  571000

          12  กันยายน 2554

เรื่อง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต  15  เชียงราย  ขอรับโอนเลื่อยโซ่ยนต์

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต

 ให้มี ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ ข้อ 11 ประกอบ ข้อ 5

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�าเนาหนังสือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย

  ที่ มท 0632/2818 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554  จ�านวน 1 ชุด

 2. ส�าเนาหนังสือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย

  ที่  มท  0632/3033  ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2554 จ�านวน 1 ชุด

 3. บันทึกการตรวจสอบเลื่อยโซ่ยนต์ ฉบับลงวันที่ 7 กันยายน 2554  

  พร้อมภาพบันทึกเลื่อยโซ่ยนต์ จ�านวน 4 ภาพ

 4. ส�าเนาหนังสือส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

  ด่วนมาก ที่ ชร 0013.3/2881 ลงวันที่ 12 กันยายน 2554 จ�านวน 1 ชุด

 ด้วยจังหวัดเชียงราย (โดยส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย)  

ได้รบัค�าขอรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.1) จากศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 15 เชยีงราย 

โดยแจ้งความประสงค์ขอรับโอนเลื่อยโซ่ยนต์จากส�าเนาใบอนุญาตฯฉบับเดิมที่น�ามาแสดง ใบอนุญาตที่ 

กทม. 00441 ลงวนัที ่11 มนีาคม 2554 จากรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั(สิง่ทีส่่งมาด้วย1.) ซึง่นาย

ทะเบยีนฯ ได้ออกใบรบัรองให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.2) ใบรบัรองที ่3/2554 ลงวนัที ่1 สงิหาคม 2554 เพือ่

ให้น�าไปด�าเนินการรับโอนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว ต่อมาศูนย์ป้องกันฯ เขต 15 ได้

น�าส่งเอกสารหลักฐานการโอน(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.) พร้อมให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เป็นผู้น�าตรวจสอบเลื่อยโซ่

ยนต์ดังกล่าวแล้ว (ผลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.) ต่อมาส�านักงานทรัพยากรฯ ได้มีหนังสือ(ตามสิ่งที่ส่ง

มาด้วย 4.) แจ้งให้ศูนย์ป้องกันฯ เขต 15 ว่ายังไม่สามารถด�าเนินการออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ฉบับ

ใหม่ให้ได้เนื่องจาก

 1. หลกัฐานการโอนคอืใบอนญุาตเดมิทีน่�ามายืน่กลบัเป็นใบอนญุาตฯ กทม.00443 แทนซึง่

ส�านกังานทรพัยากรฯตัง้ข้อสนันษิฐานได้ว่าเกดิจากความผดิพลาดในการจดัส่ง โดยได้แจ้งให้น�าใบอนญุาตฯ

ที่ กทม. 00441 ที่ได้แก้ไขแล้วมายื่นแทน

/2. เครื่องหมาย....

253



-2-

 2. เครื่องหมายติดแผ่นบังคับโซ่ หลุดสูญหาย ซึ่งได้แจ้งให้ศูนย์ป้องกันฯ เขต 15 ด�าเนิน

การแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการยื่นต่อไปแล้ว

 3. จากการตรวจสอบเอกสารส�าเนาใบอนญุาตฯ ที ่กทม.00441 (รวมทัง้ กทม. 00443) 

ประกอบเปรียบเทียบกับภาพที่ได้จากการบันทึกพบว่า หมายเลขแผ่นบังคับโซ่ไม่ตรงกันกล่าวคือข้อ

เทจ็จรงิจากการตรวจสอบแผ่นบงัคบัโซ่หมายเลข 3003.002 9421 ส่วนส�าเนาใบอนญุาตฯ 3003 002 

39421 จงึน่าจะมคีวามคลาดเคลือ่นในการกรองตวัเลขมาตัง้แต่ต้น เมือ่น�าข้อ 11 ประกอบข้อ 5 ของกฎ

กระทรวง(ตามสิ่งที่อ้างถึง) มาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ฉบับใหม่ให้

แก่ผูข้อ (ศนูย์ป้องกนัฯเขต 15) ได้ โดยได้แจ้งขอให้น�าใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ที ่กทม.00441 ฉบบัจรงิ

ไปท�าการแก้ไขต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์กรมป่าไม้ก่อนน�ามายื่นใหม่อีกครั้ง

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและพจิารณาเพือ่เป็นการประสาน ในกรณเีจ้าหน้าทีก่รมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยได้น�าใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ฉบับเดิมมาแก้ไขตัวเลขให้ตรงตามความจริง

      ขอแสดงความนับถือ

        

                         (นายธงชัย  ศิริพัฒนานุกูลชัย)

                 ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

                                   ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

โทร./โทรสาร 0-5360-0816

254



ด่วนที่สุด    

ที่  ทส 1602.2/458                                                          กรมป่าไม้  

       61 ถนนพหลโยธิน  เชตจตุจักร

               กรุงเทพฯ  10900

      9  มกราคม  2552

เรื่อง การออกกฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครสวรรค์  ที่  นว  0013.3/25614  ลงวันที่  20  ตุลาคม  2551

 ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดนครสวรรค์ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการด�าเนินการตาม 

พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545  ตามความแจ้งแล้วนั้น

 กรมป่าไม้ขอเรยีนว่า แนวทางในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545ตา

มที่จังหวัดนครสวรรค์หารือมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

 1. ก รณี น ายทะ เบี ยน เ ลื่ อ ย โซ ่ ยนต ์ เ ห็ นคว รมี ค� า สั่ ง ไ ม ่ อนุญาต ให ้ มี เ ลื่ อ ย

โซ่ยนต์แก่ผู ้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต เพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราช

บัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 หรือกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

ขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือน�าเข ้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลง

เลื่ อยโซ ่ยนต ์ ให ้มีก�าลั ง เครื่ องจักรกลเพิ่มขึ้น  รวมทั้ งคุณสมบัติและลักษณะต ้องห ้ามของ 

ผูข้อรบัใบอนญุาต พ.ศ.2551 เป็นการใช้อ�านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที ่มผีลเป็นการสร้างนติสิมัพนัธ์

ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่ระงับสิทธิการมีเลื่อยโซ่ยนต์  จึงเป็นค�าสั่งทางปกครองตามมาตรา  5  และเป็น

ค�าสั่งที่อาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณีเจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสจะได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียง

พอ และมโีอกาสได้โต้แย้งและแสดงหลกัฐานของตนตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ

ทางปกครอง  พ.ศ.2539  ฉะนั้นกรณีที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เห็นควรมีค�าสั่งไม่อนุญาตจึงต้องด�าเนิน

การแจ้งให้ผู้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตทราบข้อเท็จจริงของเหตุที่จะไม่อนุญาต พร้อมทั้งก�าหนดระยะเวลา

พอสมควรให้ผู้ขอรับใบอนุญาตได้มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่

ยนต์ทราบ และเมื่อได้รับข้อเท็จจริงหรือไม่ได้รับข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่ก�าหนด  นายทะเบียนจะ

พิจารณาตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่หรือที่ได้รับเพิ่มเติมว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาต และหากไม่อนุญาตก็ให้แจ้ง

สทิธใินการอทุธรณ์ค�าสัง่ไม่อนญุาตตามมาตรา 40 แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ.

2539 ต่อไป ซึง่ในส่วนหลกัเกณฑ์ของการอทุธรณ์กต้็องเป็นไปตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 

ตามมาตรา 14 วรรคสี่  

/กล่าวคือ...
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กล่าวคือ  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องน�าเลื่อยโซ่ยนต์มามอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  แล้วจึงจะมีสิทธิอุทธรณ์

ภายในก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนมีค�าสั่งไม่อนุญาต  และหากอุทธรณ์แล้วยังมีค�าสั่ง ไม่

อนุญาตหรือไม่มีการอุทธรณ์เลื่อยโซ่ยนต์ก็จะตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคห้าต่อไป

 2. แผ่นแถบกาวเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ มีสองส่วนซึ่งมีหมายเลขตรงกันคือส่วนที่เป็น

เครือ่งหมายเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงั และเครือ่งหมายแผ่นบงัคบัโซ่  เมือ่มกีารน�าส่วนใดส่วนหนึง่ไปตดิเลือ่ย

โซ่ยนต์ทีไ่ด้รบัการพจิารณาอนญุาตจากนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ให้ออกใบอนญุาตแล้ว เครือ่งหมายเลือ่ย

โซ่ยนต์ส่วนทีเ่หลอืไม่ว่าจะเป็นเครือ่งหมายเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงัหรอืเครือ่งหมายแผ่นบงัคบัโซ่ กใ็ห้เกบ็ไว้

เพือ่น�าไปใช้ตดิให้กบัเลือ่ยโซ่ยนต์ทีไ่ด้รบัการพจิารณาอนญุาตจากนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ในล�าดบัถดัไป

ตามปกติ

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

        (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

    อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต 

โทร. 0 2561 4292-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579 2391
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ด่วนที่สุด

ที่  ทส 1602.2/1391                                                                 กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

        แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

                กรุงเทพฯ  10900

      22  มกราคม  2552

เรื่อง ขออุทธรณ์ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนงัสอืส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดันครศรธีรรมราช  ที ่นศ 0013.3/1523    

 ลงวันที่ 22 กันยายน  2551

 ตามหนงัสอืทีอ้่างถงึ ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดันครศรธีรรมราช  

ส่งส�าเนาหนังสือนายโชติ รอดด�า เรื่อง ขออุทธรณ์ยื่นค�าขอใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ใหม่ ลงวันที่ 21 

กันยายน 2551 ให้กรมป่าไม้ทราบและพิจารณา สาระส�าคัญว่า นายโชติ รอดด�า ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 

21 กันยายน 2551  เรื่อง  ขออุทธรณ์ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ใหม่ เรียน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ผ่านหัวหน้าส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จงัหวดันครศรธีรรมราช  ว่าเป็นเกษตรกรมอีาชพีท�าสวน จ�าเป็นต้องมเีลือ่ยโซ่ยนต์ไว้เป็นอปุกรณ์ในการท�า

สวน  และปี  2545  ทางราชการแจ้งให้ผูค้รอบครองเลือ่ยโซ่ยนต์แจ้งต่อส�านกังานป่าไม้จงัหวดักไ็ด้ไปแจ้ง

ไว้แล้ว ต่อมาได้มีหนังสือให้ผู้ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์มาแจ้งใหม่ ต่อส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมจงัหวดั จนถงึวนัที ่20 กนัยายน 2551 นายโชต ิ รอดด�า ทราบข่าวเมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2551 

แต่เดินทางมาแจ้งไม่ทันตามก�าหนด  จึงขออุทธรณ์ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 กรมป่าไม้  พิจารแล้ว  ขอเรียนดังนี้

 1. ตามประกาศของกรมป่าไม้  ลงวนัที ่ 23  มถินุายน  2551  เรือ่ง  รบัใบอนญุาตตามพ

ระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ซึง่แจ้งเวยีนทกุจงัหวดั ตามหนงัสอื ด่วนทีส่ดุ ที ่ทส 1602.3/11133 

ลงวนัที ่ 23  มถินุายน 2551 ทีอ่าศยัอ�านาจตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 

และกฎกระทรวงก�าหนด หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการขออนญุาตและการออกใบอนญุาตให้ม ี ผลติ 

หรอืน�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์และการเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ให้มกี�าลงัเครือ่งจกัรกลเพิม่ขึน้ รวมทัง้คณุสมบตัิ

และลกัษณะต้องห้ามของผูข้อรบัใบอนญุาต พ.ศ.2551 ให้ผูท้ีม่เีลือ่ยโซ่ยนต์ในวนัทีพ่ระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่

ยนต์ฯ ใช้บังคับมายื่นค�าขอรับใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับ คือวันที่ 23  

มิถุนายน  2551   

/ถึงวัน...
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ถึงวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2551 ผู้นั้นไม่มีความผิดตามมาตรา  4  และให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ออก

ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์แก่ผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะขาดคุณสมบัติที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ซึ่ง

กระบวนการยื่นค�าขอรับใบอนุญาตเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะจัดให้มีค�าสั่งทางปกครอง จึงเป็นวิธีการปฏิบัติ

ราชการทางปกครองตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539 ที่

บัญญัติว่า “วิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง” หมายความว่า “การเตรียมการและการด�าเนินการของเจ้า

หน้าที่เพื่อจัดให้มีค�าสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการด�าเนินการใดๆ ในทางปกครองตามพระราช

บัญญัตินี้”  ซึ่งการนับระยะเวลาต่างๆ เกี่ยวกับการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองฯ พ.ศ.2539  มาตรา  64  วรรคสาม  ทีบ่ญัญตัว่ิา “ในกรณทีีบ่คุคลใดต้องท�าการอย่างหนึง่อย่าง

ใดภายในระยะเวลาที่ก�าหนดโดยกฎหมาย หรือโดยค�าสั่งของเจ้าหน้าที่ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดท�างาน

ส�าหรบัเจ้าหน้าทีห่รอืวนัหยดุตามประเพณขีองบคุคลผูร้บัค�าสัง่ให้ถอืว่าระยะเวลานัน้สิน้สดุในวนัท�างานที่

ถดัจากวนัหยดุนัน้ เว้นแต่กฎหมายหรอืเจ้าหน้าทีม่คี�าสัง่จะก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่” ดงันัน้ หากผูม้เีลือ่ยโซ่

ยนต์มายืน่ค�าขอรบัอนญุาตภายในวนัจนัทร์ที ่22 กนัยายน 2551 นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์จะต้องด�าเนนิ

การรับค�าขอและพิจารณาด�าเนินการต่อไป

 2. การทีน่ายโชต ิรอดด�า ยืน่หนงัสอืขออทุธรณ์ยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ใหม่

ตามหนังสือลงวันทื่ 21 กันยายน 2551 นั้น เห็นว่าเป็นกรณีการด�าเนินการเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีการสั่งการ

การอนญุาต อนัมลีกัษณะเป็นค�าสัง่ทางปกครอง  ตามนยัมาตรา  5  วรรคสอง (1)  แห่งพระราชบญัญตัวิธิี

ปฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และเป็นการขอยืน่ค�าขอรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ตามมาตรา 

14 แห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545  ซึง่เจ้าหน้าทีท่รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดั

นครศรีธรรมราชต้องจัดให้มีการยื่นค�าขอตามนัยกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

อนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มี

ก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นรวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต  พ.ศ.2551 ข้อ 

1 เสียก่อน การยื่นค�าร้องดังกล่าวของนายโชติฯ จึงมิใช่กรณีการยื่นอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่

ยนต์ พ.ศ.2545 มาตรา 14 วรรคสาม  เพราะไม่ได้มกีารยื่นค�าขอไวก่้อน และกรณกีารอทุธรณค์�าสัง่ตาม

มาตรา 14 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์nพ.ศ.2545  จะอทุธรณ์ได้เฉพาะเมือ่นายทะเบยีน

เลื่อยโซ่ยนต์ ได้พิจารณาค�าขอรับใบอนุญาตแล้วไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ขอและผู้ขอต้องน�าเครื่องเลื่อยโซ่

ยนต์มามอบให้เจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะเกิดสิทธิอุทธรณ์ ทั้งนี้การอุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 3. กรณสี�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดันครศรธีรรมราชได้รบัหนงัสอื

ขออุทธรณ์ยื่นค�าขอมีเลื่อยโซ่ยนต์ของนายโชติฯ ไว้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2551 โดยที่เจ้าหน้าที่

ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดันครศรธีรรมชาตมิไิด้แจ้งให้นายโชตฯิยืน่ค�าขอตามนัย

/กฎกระทรวง...
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กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือน�า

เข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและ

ลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2551 ทั้งที่ในวันดังกล่าวนายโชติฯ มีสิทธิยื่นค�าขออนุญาต

ให้มีเลื่อยโซ่ยนต์  (ลซ.1) ตามมาตรา 14  แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545  ต่อนายทะเบียน

เลือ่ย  โซ่ยนต์จงัหวดันครศรธีรรมราชได้ เนือ่งจาก วนัที ่20 กนัยายน 2551 อนัเป็นวนัสดุท้ายทีก่ฎหมาย

ให้สิทธิมาขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์  ตรงกับวันเสาร์  ดังนั้น  วันจันทร์ที่  22  กันยายน  2551  

เป็นวันที่กฎหมายให้ถือว่าเป็นวันสิ้นสุดแห่งระยะเวลาเก้าสิบวันที่กฎหมายก�าหนดไว้ตามนัยมาตรา  64  

วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539 

 จงึขอให้จงัหวดัพจิารณาด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อต่อไปด้วย

  

ขอแสดงความนับถือ

        (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

    อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต  กลุ่มงานอนุรักษ์ไม้และของป่า

โทร. 0 2561 4292-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579 2391 
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ด่วนที่สุด

ที่  ทส  1602.6/11799                              กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

       แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

               กรุงเทพมหานคร  10900

         20  มิถุนายน  2554

เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีการถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเว้นจังหวัดเพชรบุรี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาหนงัสอืกรมป่าไม้ ด่วนทีส่ดุ ที ่ ทส  1602.6/11798  ลงวนัที ่ 20  มถินุายน  2554

 กรมป่าไม้ ขอส่งส�าเนาหนังสือตามสิ่งที่ส่งมาด้วยมาเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่ง 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติในท�านองเดียวกัน

              ขอแสดงความนับถือ

                     

             (นายเริงชัย  ประยูรเวช)

         รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

                 อธิบดีกรมป่าไม้

ส�านักการอนุญาต

โทร. 0 2561 4292-3  ต่อ 5206

โทรสาร 0 2579 2391
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ด่วนที่สุด

ที่  ทส. 1602.6/  11798                              กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

       แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

               กรุงเทพมหานคร  10900

         20  มิถุนายน  2554

เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีการถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเพชรบุรี  ด่วนที่สุด ที่ พบ 0013/8117 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2553

 ตามหนงัสอืทีอ้่างถงึ ขอหารอืแนวทางปฏบิตักิรณกีารถกูพกัใช้ หรอืถกูเพกิถอน ใบอนญุาต 

ให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ ว่าสามารถตรวจสอบคณุสมบตั ิของผูข้อรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ ทีถ่กูพกัใช้หรอืถกู 

เพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ได้ที่ไหนหรือท�าอย่างไร ความ

ละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า กฎกระทรวง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

การขออนญุาต และการออกใบอนญุาตให้ม ีผลติหรอืน�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ และการเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์

ให้มกี�าลงัเครือ่งจกัรกลเพิม่ขึน้ รวมถงึคณุสมบตั ิและลกัษณะต้องห้ามของผูร้บัใบอนญุาต  พ.ศ. 2551 มไิด้

ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ชัดเจน ว่าจะตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้รับใบอนุญาต ตามนัยข้อ 2(1) (ฉ) ได้ที่

ไหน หรือท�าอย่างไร แต่โดยหลักปฏิบัติทั่วไป จังหวัดสามารถตรวจสอบจากข้อมูลที่มีอยู่ในความควบคุม

ดูแลของจังหวัดได้ทางหนึ่ง  และหากต้องการทราบข้อมูลจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จังหวัดอื่นๆ  ก็

สามารถมีหนังสือขอความร่วมมือตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลในประเด็นดังกล่าวจากนายทะเบียนเลื่อย

โซ่ยนต์ได้อีกทางหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลตาม

ประเด็นข้อ  2(1) (ฉ)  แห่งกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขการขออนุญาตและการ

ออกใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักร

กลเพิม่ขึน้ รวมทัง้คณุสมบตั ิและลักษณะต้องห้ามของผูข้อรบัใบอนญุาต พ.ศ. 2551  กรมป่าไม้จงึขอซกั

ซ้อมแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้  คือ

 กรณีที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ท้องที่ใดมีค�าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตให้มีเลื่อย

โซ่ยนต์  ของผู้ได้รับอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ตามข้อ 36 แห่ง กระทรวงฯ รายใดแล้ว ขอให้นายทะเบียน

เลื่อยโซ่ยนต์จังหวัดนั้น แจ้งเรื่องราวการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมเอกสารที่

เกี่ยวข้อง

 /ของผู้ถูก...
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ของผูถ้กูพกัใช้หรอืเพกิถอนใบอนญุาตรายนัน้ ให้กรมป่าไม้ทราบโดยเรว็ เพือ่เกบ็รวบรวมเป็นข้อมลู ส�าหรบั

ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ว่ามีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 

2 (1) (ฉ) หรือไม่ประการใด

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

                                                                          ขอแสดงความนับถือ

       

                                         (นายเริงชัย  ประยูรเวช)

                                                  รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

                                                อธิบดีกรมป่าไม้

โทร  0-5651-1009

โทร. 0 2561 42921-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579  2391                                               
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ด่วนที่สุด               บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   

กรมป่าไม้  ส�านักการอนุญาต  โทร.0 2561 4292-3 ต่อ 5206

ที่  ทส  1602.6/  20989              วันที่     29  ตุลาคม     2555 

เรื่อง ส่งเลื่อยโซ่ยนต์ตรวจพิสูจน์

เรียน ผู้อ�านวยการส�านักทุกส�านัก ผู้อ�านวยการส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสาขาทุก

สาขา

 กรมป่าไม้ ขอส่งส�าเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุดที่ ทส. 1602.6/  20786 ลงวันที่   

29 ตุลาคม  พ.ศ. 2555 เรื่อง ส่งเลื่อยโซ่ยนต์ตรวจพิสูจน์ มาเรียนเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ยึดถือ

เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

                                  (ลงนาม)   วิฑูรย์ ชลายนนาวิน

     (นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน)

           รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

          อธิบดีกรมป่าไม้
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โทร 0-2561-4292-3 ต่อ 5206

โทรสาร 0-2579-2391

www.fores.go.th 

ด่วนที่สุด   

ที่ ทส 1602.6/ว. 20788                           กรมป่าไม้  61 ถนนพหลโยธิน  

                                                                                     แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

                                                                                      กรุงเทพฯ 10900

                                   29 ตุลาคม 2555

เรื่อง ส่งเลื่อยโซ่ยนต์ตรวจพิสูจน์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนครศรีธรรมราช)

 กรมป่าไม้ ขอส่งส�าเนาหนงัสอืกรมป่าไม้ ด่วนทีส่ดุที ่ทส. 1602.6/ 20786 ลงวนัที ่ 29 

ตุลาคม  พ.ศ. 2555 เรื่อง ส่งลื่อยโซ่ยนต์ตรวจพิสูจน์ มาเรียนเพื่อโปรดทราบและ สั่งเจ้าหน้าที่ยึดถือเป็น

แนวทางปฏิบัติต่อไป

               ขอแสดงความนับถือ

                                                 (ลงนาม)   วิฑูรย์ ชลายนนาวิน

            (นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน)

         รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

        อธิบดีกรมป่าไม้

ส�านักการอนุญาต

โทร. 0 2561 4292 – 3 ต่อ 5206

โทรสาร 0 2579 2391

www.forest.go.th
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ด่วนที่สุด

ที่ ทส 1602.6 / 20786              กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน

                 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

                 กรุงเทพฯ 10900

                               9    ตุลาคม   2555

เรื่อง ส่งเลื่อยโซ่ยนต์ตรวจพิสูจน์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0013.3/7057 ลงวันที่ 4 เมษายน 2555

 ตามหนงัสอืจงัหวดัทีอ้่างถงึ ขอหารอืกรมป่าไม้ ในกรณเีจ้าหน้าทีต่�ารวจสถานตี�ารวจภธูรถ�า้ 

พรรณรา จับกุมนายสุชัย จันทมณี โดยกล่าวหาว่ามีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 

นายทะเบียน ความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า 

 1. ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในหลักฐานบันทึกการตรวจสอบสภาพเลื่อยโซ่ยนต์ของกลาง 

ของเจ้าหน้าทีท่รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดันครศรธีรรมราช ฉบบัลงวนัที ่26 มนีาคม 2555 

ประกอบหนงัสอืสถานตี�ารวจภธูรถ�า้พรรณรา ที ่ตช 0023.53(30) /1029 ลงวนัที ่16  มนีาคม 2555 และ

ส�าเนาบนัทกึการจบักมุ ฉบบัลงวนัที ่13 กมุภาพนัธ์ 2555 มข้ีอเทจ็จรงิเกีย่วกบัเลือ่ยโซ่ยนต์ของกลางไม่

สอดคล้องต้องกันในประเด็นต่อไปนี้

  (1) ตามบันทึกการตรวจสอบฯ ระบุว่า “ได้ตรวจสอบโครงเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์

ที่ถอดออก” จ�านวน 2 ชิ้น มีหมายเลขตรงตามทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่

นายทะเบียน เลื่อยโซ่ยนต์ได ้ออกใบอนุญาตให้แก่นางสาวศรีนวล สวนจันทร์ และนายพงศ์

รักษ์ บัวแก้ว ขณะที่หนังสือสถานีต�ารวจภูธรถ�้าพรรณรา ระบุสิ่งที่ส่งมาตรวจพิสูจน์ มีเลื่อยโซ่

ยนต์ จ�านวน 2 เครื่อง และฝาประกับครอบเครื่องหรือแผ่นบังคับโซ่ จ�านวน 2 แผ่น จึงมีข้อ

พิรุธน่าสงสัยว่า “โครงเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์” กับ “ฝาประกับครอบเครื่องหรือแผ่นบังคับโซ่” 

เป็นอุปกรณ์ประกอบเลื่อยโซ่ยนต์ชิ้นเดียวกันหรือไม่ อย่างไร  

  (2) อุปกรณ์ประกอบเลือ่ยโซ่ยนต์ของกลางทีก่ล่าวใน (1) ไม่มีปรากฏเป็นของกลาง

ตามส�าเนาบนัทกึการจบักมุของเจ้าหน้าทีต่�ารวจสถานตี�ารวจภธูรถ�า้พรรณรา ฉบบัลงวนัที ่13 กมุภาพนัธ์ 

2555 แต่เมือ่สถานตี�ารวจภธูรถ�า้พรรณราส่งของกลางไปให้ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

จงัหวดันครศรธีรรมราชตรวจพสิจูน์ กลบัมฝีาประกบัครอบเครือ่งหรอืแผ่นบงัคบัโซ่ จ�านวน 2 ชิน้ เพิม่เตมิ

เข้ามาในบัญชีของกลางนอกเหนอืจากของกลางทีเ่จ้าหน้าที่ต�ารวจได้ตรวจยึดไว้ ท�าให้มีประเด็นสงสัยว่า 

อปุกรณ์ของกลางดงักล่าวได้ถกูน�ามากล่าวอ้างเป็นวตัถพุยานเพิม่เตมิเข้ามาในคดนีี ้ได้อย่างไร มผีูใ้ดกล่าวอ้าง
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และเหน็ว่าการกล่าวอ้างวตัถพุยานของกลางนอกเหนอืจากของกลาง ทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจได้ตรวจยดึไว้ เพือ่

ให้เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์รับรองความถูกต้องมีอยู่ของวัตถุพยานดังกล่าว น่าจะเป็นการกระท�าที่ไม่ชอบ 

และท�าให้มีข้อพิรุธสงสัยว่าการกล่าวอ้างวัตถุพยานในกรณีเช่นนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีเจตนารมณ์เพื่อ

จะช่วยเหลือผู้กระท�าผิดให้หลุดพ้นข้อกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร

 จึงขอให้จังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบตามประเดน็กรณี (1) 

และ (2) ดังกล่าวข้างต้นให้ละเอียดรอบคอบรัดกุมทุกประเด็น เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบต้องตกเป็น

ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระท�าผิด

 2. กรณีการตรวจสอบเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมอุปกรณ์เลื่อยโซ่ยนต์ของกลางของเจ้าหน้าที่

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่บันทึกรับรองยืนยันโครงเครื่องเลื่อยยนต์

ที่ถอดออกเนื่องจากช�ารุด จ�านวน 2 ชิ้น มีหมายเลข 001100647 และ หมายเลข 00395 ว่าเป็น

หมายเลขทะเบยีนทีจ่งัหวดัได้ออกใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์แก่นางสาวศรนีวล สวนจนัทร์ และนายพงศ์

รักษ์ บัวแก้ว ตามล�าดับนั้น กรมป่าไม้เห็นว่า โครงเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ซึ่งมีหมายเลขทางทะเบียนก�ากับอยู่

เป็นอุปกรณ์ส่วนประกอบส�าคัญของเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนฯ เมื่อเกิดการช�ารุด

เสยีหายจนใช้การไม่ได้ ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายก�าหนดให้ผูร้บัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ต้องแจ้งการ

ช�ารุดเสียหายของเลื่อยโซ่ยนต์ รวมทั้งแจ้งการช�ารุดเสียหายของเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ ที่ได้รับอนุญาต

ต่อนายทะเบยีนฯ ตามนยักฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการขออนญุาตและการออก

ใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกล

เพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2551 ข้อ 9 ข้อ 12 วรรค

สาม และเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ข้อ 6 และ ข้อ 7 เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้รับใบอนุญาต ได้

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง และเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตดังกล่าว 

เจ้าหน้าที่ก็ไม่อาจด�าเนินการตรวจสอบรับรองยืนยันความถูกต้องของโครงเลื่อยโซ่ยนต์ที่ช�ารุดเสียหาย

และถอดออกไปได้ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยระเบียบ กฎหมาย หากมีการรับรองยืนยันอาจ

ท�าให้เข้าใจได้ว่ามีเจตนาที่จะให้มีผลคุ้มครองเลื่อยโซ่ยนต์ของกลางที่ไม่มีหมายเลขตัวเครื่อง และไม่มีสติ

กเกอร์เครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ของกรมป่าไม้ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่

ยนต์ ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 และอาจเป็นช่องทางให้มีการทุจริตน�าเครื่องเลื่อยโซ่

ยนต์ที่มิได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ มาสวมรอยหรือแอบอ้างเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งช�ารุด

เสยีหายใช้งานไม่ได้ เพือ่ช่วยเหลอืผูก้ระท�าผดิให้หลดุพ้นจากข้อกล่าวหาอย่างเช่นกรณนีีไ้ด้ แม้จะไม่มกีาร

เพิม่แรงม้าของเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงัตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 และไม่มบีทบญัญตัแิห่ง

กฎหมายก�าหนดความผิดทางอาญาในกรณีดังกล่าวไว้ก็ตาม
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แต่เป็นกรณีที่ถือว่าผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 

และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต อันมีโทษทางปกครองที่กฎหมายก�าหนดมาตรการบังคับทาง

ปกครองให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีอ�านาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3) ของ

ผู้รับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 36 (2) และ (3) และเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ข้อ 9  

 ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดพิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการ ดังนี้

  (1) พจิารณาด�าเนนิการเพกิถอนใบอนญุาตของผูร้บัใบอนญุาตทัง้สองรายดงักล่าว และ 

ตรวจสอบให้ได้ความจรงิว่า ในคดกีารกระท�าผดิรายนีไ้ด้มกีารน�าเลือ่ยโซ่ยนต์ของกลางซึง่เจ้าหน้าทีต่�ารวจ 

ตรวจยดึจากผูก้ระท�าผดินายสชุยั จนัทมณ ีทีม่ใิช่ผูไ้ด้รบัอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์จากนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่

ยนต์ มาสวมรอยหรือแอบอ้างเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนฯ หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ตาม

แนวทางที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการด�าเนินการตาม (2) ต่อไป

  (2) แจ้งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพื่อด�าเนินคดีกับนายสุชัย จันทมณี ผู้ต้องหาใน

คดีนี้ในข้อหามีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ ตามมาตรา 

4 แห่ง พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ด้วยเหตุที่เลื่อยโซ่ยนต์ของกลางไม่มีหมายเลขตัวเครื่อง 

และไม่มีสติกเกอร์ เครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ติดหรือแสดงไว้ที่เลื่อยโซ่ยนต์เมื่อ

ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ อันถือเป็นเงื่อนไขส�าคัญที่แสดงว่าเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีไว้ในครอบ

ครองดังกล่าว เป็นเลื่อยโซ่ยนต์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งผู้ต้องหาในคดีนี้ก็มิใช่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้มี

เลื่อยโซ่ยนต์จากนายทะเบียน เพียงแต่แอบอ้างส�าเนาใบอนุญาตฯ และโครงเครื่อง เลื่อยยนต์ที่ถอดออก

เนื่องจากช�ารุด ของผู้รับใบอนุญาตทั้งสองรายที่ปฏิบัติฝ่าฝืนต่อกฎกระทรวงฯ และเงื่อนท้ายใบอนุญาต

ตามที่กล่าวใน (1) มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ จึงไม่อาจน�ามาเป็นพยานหลักฐานให้รับฟังได้ ด้วยเหตุและผล

ดังกล่าวข้างต้น

        (3)    กรณกีารตรวจวดัแรงม้าเครือ่งจกัรกลต้นก�าลงัเลือ่ยโซ่ยนต์ของเจ้าหน้าที ่เพือ่รบัรองว่า 

เลื่อยโซ่ยนต์มีก�าลังแรงม้าถูกต้อง ตรงตามใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ หรือก�าลังแรงม้าเครื่องจักรกล
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ต้นก�าลังไม่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่ากรณีมีการถอดเปลี่ยนโครงเลื่อยโซ่ยนต์ หรือกรณีอื่นใด ให้เจ้าหน้าที่ ผู้

ตรวจสอบใช้หลักฐานการตรวจวัดก�าลังแรงม้าเครื่องจักรกลต้นก�าลังเลื่อยโซ่ยนต์จากวิศกรเครื่องกลผู้ที่มี

ใบประกอบวชิาชพีของสภาวศิวกรหรอืใบรบัรองก�าลงัแรงม้าเครือ่งจกัรกลจากหน่วยงานของรฐัทีม่หีน้าที่

เกีย่วกบัการตรวจวดัก�าลงัแรงม้าเครือ่งจกัรกล มาประกอบการพจิารณารบัรองยนืยนัความถกูต้องแท้จรงิ

ของก�าลงัแรงม้าเครือ่งจกัรกลตามทีก่รมป่าไม้ได้มหีนงัสอื ที ่ทส 1602.6/9003 ลงวนัที ่24 พฤษภาคม 

2555 เรือ่ง รายงานผลการตรวจสอบจบักมุเลือ่ยโซ่ยนต์ แจ้งแนวทางให้จงัหวดัถอืปฏบิตัเิป็นส�าคญั เพราะ

หากมีการรับรองโดยปราศจากเอกสารใดๆ มาเป็นหลักฐานยืนยันว่า เลื่อยโซ่ยนต์มีก�าลังเครื่องจักรกล

ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือมีก�าลังแรงม้าเครื่องจักรกลต้นก�าลังถูกต้องตรงกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับใบ

อนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์จากนายทะเบยีนฯ นอกจากจะไม่ได้รบัความน่าเชือ่ถอืแล้ว ยงัอาจก่อให้เกดิความ

เสียหายแก่ทางราชการและ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบรับรองอาจจะมีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

      ขอแสดงความนับถือ

            (ลงนาม)   วิฑูรย์ ชลายนนาวิน

            (นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน)

          รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

         อธิบดีกรมป่าไม้
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ขั้นตอนการขอรับโอนมรดก         

เลื่อยโซ่ยนต์ ตามมาตรา ๑๑

และหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
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ส�านักการอนุญาต 

ด่วนที่สุด

ที่  ทส 1602.2/ว.  6947                                                        กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

       แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

               กรุงเทพฯ  10900

      1  เมษายน  2553

เรื่อง ขอรับโอนมรดกเลื่อยโซ่ยนต์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเว้นจังหวัดยะลา)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาหนังสือกรมป่าไม้  ที่  ทส  1602.2/6946  ลงวันที่  1  เมษายน  2553

 กรมป่าไม้ ขอส่งส�าเนาหนงัสอืกรมป่าไม้  ตามสิง่ทีส่่งมาด้วย  เรยีนมาเพือ่โปรดทราบและ 

สัง่เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องถอืเป็นแนวทางปฏบิตั ิ รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนและผูท้ีไ่ด้รบัใบอนญุาต

ทราบโดยทั่วกันด้วย 

        ขอแสดงความนับถือ

                  

              (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

          อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. 0 2561 42921-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579 2391 
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ที่  ทส 1602.2/6946                                                                  กรมป่าไม้ 61  ถนนพหลโยธิน

        แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

                กรุงเทพฯ  10900

      1  เมษายน  2553

เรื่อง ขอรับโอนมรดกเลื่อยโซ่ยนต์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดยะลา  ที่  ยล  0013.3/13791  ลงวันที่  8  ธันวาคม  2552

 ตามหนงัสอืจงัหวดัทีอ้่างถงึ  แจ้งว่า ได้รบัเรือ่งราวค�าขอรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ของ 

นางอมรา แซจัน ขอรับมอบมรดกเลื่อยโซ่ยนต์ของนายยอฮารี บันดัก สามีซึ่งเสียชีวิตตามใบอนุญาตให้มี 

เลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.3) ใบอนญุาตที ่ยล 2334/2551 ลงวนัที ่18 ธนัวาคม  2551 แต่ผูย้ืน่ค�าขอฯซึง่เป็นทายาท

มิได้แจ้งการตายและการครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์ของผู้ตาย  รวมทั้งยื่นค�าขอรับใบอนุญาตภายในก�าหนด

ระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด  จึงหารือว่ากรมป่าไม้มีแนวทางที่จะผ่อนผันให้ทายาทของผู้รับอนุญาตให้มี

เลื่อยโซ่ยนต์ซึ่งเสียชีวิตรับมรดกเลื่อยโซ่ยนต์  หรือไม่  ความแจ้งอยู่แล้วนั้น

 กรมป่าไม้ พจิารณาแล้ว ขอเรยีนว่าการขอรบัโอนมรดกเลือ่ยโซ่ยนต์ซึง่เจ้าของมรดกได้รบั

อนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์  (ลซ.3)  ตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545  บญัญตัแินวทางปฏบิตัไิว้

ดังนี้

 1. มาตรา 11 วรรคหนึ่ง และเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ข้อ 8 ก�าหนดให้

ทายาทผู้ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์ หรือผู้จัดการมรดกของผู้ตาย แจ้งการตายและการครอบครองต่อนาย

ทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ภายในก�าหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ทราบการตายของผู้ได้รับใบอนุญาต แต่ตามข้อ

เท็จจริงที่จังหวัดหารือนั้นปรากฏว่า นางอมรา แซ่จัน ภริยานายยอฮารี บันดัก ผู้ตายซึ่งได้รับใบอนุญาต

ให้มีเลื่อยโซ่ยนต์อันเป็นทายาทผู้ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์มิได้มาแจ้ง และยื่นเรื่องราวค�าขอรับอนุญาตให้

มีเลื่อยโซ่ยนต์ต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด จึงถือได้ว่านางอมราฯ ปฏิบัติฝ่าฝืน

มาตรา 11 วรรคหนึ่ง  และมีความผิดมาตรา 22 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทแต่เนื่องจากพระ

ราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯ ไม่มีบทบัญญัติใดที่ให้อ�านาจเจ้าหน้าที่  หรือนายทะเบียน เลื่อยโซ่ยนต์ท�าการ

เปรียบเทียบปรับผู้กระท�าผิดตามมาตรา 22 ไว้อ�านาจในการเปรียบเทียบปรับผู้กระท�าผิดกรณีนี้จึงเป็น

ของพนกังานสอบสวน  ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 37 (2) โดยให้นายทะเบยีน

เลื่อยโซ่ยนต์ท้องที่ส่งเรื่องราวให้พนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบพิจารณา
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เปรียบเทียบปรบัทายาทผู้ครอบครองเลือ่ยโซย่นต์ หรอืผูจ้ัดการมรดกตามกฎหมายของผู้ได้รบัใบอนุญาต

ให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ซึ่งเสียชีวิต และมีอ�านาจสั่งให้ทายาทหรือผู้จัดการจัดมรดกเก็บรักษาหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์

ของผู้ได้รับใบอนุญาตที่ตายไว้ได้ตามมาตรา  11  วรรคสอง

 2. กรณีตามข้อหารือที่นางอมรา  แซ่จัน  ทายาทซึ่งเป็นผู้ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์

ของผู ้ตายยื่นค�าขอรับอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ใหม่ตามมาตรา 11 วรรคสาม แต่ปรากฏว่าได้มี

การยื่นค�าขอภายหลังจากผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์เสียชีวิตไปแล้วเป็นเวลาเกือบ 1 ปี ซึ่ง

ล่วงเลยจากระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดให้มายื่นค�าขอภายในหกเดือน นับแต่วันที่ผู ้รับใบอนุญาต

ตาย หรือวันที่ข้อโต้แย้งถึงสิทธิของทายาทถึงที่สุด และเมื่อพิจารณาประกอบกับกรณีในข้อ 1  ซึ่ง

นางอมราฯ ทายาทจะต้องถูกลงโทษปรับฐานฝ่าฝืนไม่แจ้งการตายและการครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์

ของผู ้รับใบอนุญาตภายในหกสิบวัน จึงเป็นเหตุให้นางอมราฯขาดคุณสมบัติที่จะขอรับอนุญาตให้

มีเลื่อยโซ่ยนต์โดยการรับโอนมรดกตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จึงไม่อาจออกใบอนุญาตให้ทายาท ผู้ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์ของผู้ตายได้ใหม่ 

พร้อมกบัต้องแจ้งให้ผูข้อทราบและสัง่ให้จ�าหน่าย เลือ่ยโซ่ยนต์นัน้ภายในก�าหนดหกเดอืน  นบัแต่วนัรบัค�าสัง่

 ดังนั้น นางอมรา  แซ่จัน  จึงไม่อาจขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ในฐานะผู้รับมรดก

ของผู้รับใบอนุญาตที่ถึงแก่ความตายได้ และตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ฯดังกล่าวก็

ไม่มีบทยกเว้นที่ให้อ�านาจกรมป่าไม้ในการที่จะพิจารณาผ่อนผันให้ทายาทของผู้รับใบอนุญาตที่เสียชีวิต 

ซึ่งปฏิบัติฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา สั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้ง

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้รับใบอนุญาตทราบโดยทั่วกัน

        ขอแสดงความนับถือ

        

             (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

          อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร.  0 2561 4292-3  ต่อ  5206

โทร  0 2579  2391
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ที่  ยล 0013.3/13791                                                ศาลากลางจังหวัดยะลา

        ถนนสุขยางค์  ยล  95000

          8  ธันวาคม  2552

เรื่อง ขอรับโอนมรดกเลื่อยโซ่ยนต์

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

 ด้วยจงัหวดัยะลา ได้รบัเรือ่งราวค�าขอรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์  ของนางอมรา  แซ่จนั 

อายุ  57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 10 ต�าบลอัยเยอร์เวง อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยขอรับมอบมรดก

จากสามีซึ่งได้เสียชีวิต แต่ทายาทมิได้มาแจ้งและยื่นเรื่องราวค�าขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ภายใน

ก�าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ทราบการตายของผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ.2545 

แต่เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่  พูด  ฟัง  และอ่านภาษาไทยไม่ค่อยจะเข้าใจ และบางส่วนเป็นผู้

ร่วมพัฒนาชาติไทยอยู่ในชนบทห่างไกลจากความเจริญ

 จงัหวดัยะลา จงึใคร่ขอหารอืว่าในกรณเีช่นนีด้งักล่าวข้างต้น กรมป่าไม้มแีนวทางทีจ่ะผ่อน

ผันหรือมีวิธีการใดที่จะผ่อนผันให้ทายาทของผู้รับอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์  ซึ่งได้เสียชีวิตแล้ว รับมรดก

เลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าวได้

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  เพื่อจังหวัดจักได้ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

           ขอแสดงความนับถือ

                                 (ลงนาม)   ขจรศักดิ์  ละอองเทพ

        (นายขจรศักดิ์  ละอองเทพ)

        ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

     และสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา  ปฏิบัติราชการแทน

          ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

โทร. 0-7321-2787

โทรสาร  0-7321-2786
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ที่  ทส  1602.6/ว 15491                                กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

       แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

               กรุงเทพฯ  10900

      8  สิงหาคม  2554

เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดอุทัยธานี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.6/15490 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554

 กรมป่าไม้ ขอส่งส�าเนาหนงัสอื กรมป่าไม้ ที ่ทส 1602.6/15490 ลงวนัที ่8 สงิหาคม พ.ศ. 

2554  เรือ่ง ขอหารอืแนวทางปฏบิตัติามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545  ปรากฏรายละเอยีดตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

                                                     ขอแสดงความนับถือ  

                                                             ( นายเริงชัย  ประยูรเวช)

                                                                รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

                                                                       อธิบดีกรมป่าไม้

ส�านักการอนุญาต

โทร 0-2561-4292-3 ต่อ 4206
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โทรสาร 0-2579-2391

ส�าเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   กรมป่าไม้  ส�านักการอนุญาต  โทร 0-2561-4292-3 ต่อ 5206

ที่  ทส 1602.6/15490                                     วันที่  8   สิงหาคม 2554

เรื่อง    ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545

เรียน    ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี

 ตามที่ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ได้มีหนังสือที่ อน 

0013.3/ ลงวนัที ่28 เมษายน 2554 เรือ่ง ขอหารอืแนวทางปฏบิตัติามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์พ.ศ.

2554 กรณ ีนางอไุร ภยูาธร อยูบ้่านเลขที ่210/5 หมู ่5 ต�าบลหนองฉาง อ�าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี 

แจ้งความประสงค์ขอรบัโอนเครือ่งเลือ่ยโซ่ยนต์ตามใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.3) จงัหวดัอทุยัธาน ี ที่ 

อน 419/2551 ซึ่งเป็นของนางเยื้อง ทุ่งทอง มารดา ที่ได้เสียชีวิตแล้ว เมื่อวันที่ 20  มีนาคม 2552 โดย

ศาลจงัหวดัอทุยัธานมีคี�าสัง่ตามคดหีมายเลขด�าที ่54/2553 คดหีมายเลขแดงที ่133/2553 ลงวนัที ่3 

พฤษภาคม  2553  แต่งตั้งนางอุไร ภูยาธร เป็นผู้จัดการมรดก ของนางเยื้อง ทุ่งทอง ผู้ตาย จึงขอทราบ

ว่ากรณีมี ข้อโต้แย้งถึงเรื่องสิทธิของทายาทตามมาตรา  11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ 

พ.ศ.2545 เป็นการโต้แย้งสิทธิเรื่องใด  หรือโต้แย้งเกี่ยวกับ เลื่อยโซ่ยนต์ที่เป็นทรัพย์มรดกหรือไม่ และ

หากระยะเวลาพ้นก�าหนดหกเดือนนับแต่ข้อโต้แย้งสิทธิของทายาทถึง ที่สุด นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จะ

มีอ�านาจด�าเนินการอย่างไร  ความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น

 กรมป่าไม้ พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าประเด็นข้อหารือของ ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี มีข้อเท็จจริงว่า นางเยื้อง ทุ่งทอง ผู้ได้รับอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.

3) ตามใบอนญุาตที ่อน 419/2551 และที ่อน 420/2551 ได้ถงึแก่ความตายไปตัง้แต่วนัที ่20 มนีาคม  

2552 ต่อมา เมือ่วนัที ่14  พฤษภาคม  2552  นางอไุร  ภยูาธร  บตุรโดยชอบด้วยกฎหมายของนางเยือ้ง  

ทุ่งทอง  ได้มาแจ้งการตายและการครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์ของผู้ตายต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จังหวัด

อุทัยธานี  ไว้ตามนัย  มาตรา  11 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545  ซึ่งการแจ้ง

การตายและการครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์ของนางอุไร  ภูยาธร  ทายาท  ของนางเยื้อง  ทุ่งทอง  ผู้ตายได้

ปฏิบัติตามก�าหนดระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดังนั้น นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จังหวัดอุทัยธานี ต้อง

พิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการเก็บรักษา หรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์  ของผู้ได้รับใบอนุญาตที่ตายไว้ตามนัยมาตรา 

11 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ได้พิจารณาด�าเนินการในเรื่องนี้อย่างไร จนกระทั่งนางอุไร ภูยาธร ด�าเนินการร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมี

ค�าสั่งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนางเยื้อง ทุ่งทอง ผู้ตาย ตามกฎหมายเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553  

จึงพิเคราะห์ได้ว่า
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นับตั้งแต่วันที่นางเยื้อง ทุ่งทอง ถึงแก่ความตาย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 จนถึงวันที่ศาลมีค�าสั่งตั้ง 

นางอุไร  ภูยาธร ทายาทเป็นผู้จัดการมรดก  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 เป็นระยะเวลาที่อาจถือได้ว่า 

ยงัมข้ีอโต้แย้งถงึสทิธขิองทายาทเกีย่วกบัทรพัย์มรดกของนางเยือ้ง ทุง่ทอง ผูต้าย รวมทัง้ทรพัย์มรดกทีเ่ป็น

เลื่อยโซ่ยนต์ ดังกล่าว จนกว่านางอุไร ภูยาธร ผู้จัดการมรดก จะได้มีการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาท

ของนางเยื้อง ทุ่งทอง  เจ้ามรดก เสร็จสิ้นเป็นที่ยุติ  ดังนั้น การนับระยะเวลาหกเดือนตามนัยมาตรา 11 

วรรคสามที่บัญญัติว่า ภายในก�าหนดหกเดือนนับแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตตาย  หรือถ้ามีข้อโต้แย้งถึงเรื่อง

สิทธิของทายาท  นับแต่วันที่ข้อโต้แย้งนั้นถึงที่สุด ผู้จัดการมรดกหรือทายาทอาจขออนุญาตใหม่ได้  จึงมี

ได้สองกรณี  คือ

 กรณีที่  1 นับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย  ซึ่งในกรณีนี้ต้องเป็นกรณีที่ไม่มีข้อโต้แย้งของ

ทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของผู้ตาย

 กรณทีี ่2 นบัแต่วนัทีข้่อโต้แย้ง  เรือ่งสทิธขิองทายาทถงึทีส่ดุ  อนัหมายถงึข้อโต้แย้งสทิธใิน

เรือ่งการแบ่งปันทรพัย์มรดกของผูต้ายให้แก่ทายาทเป็นทีย่ตุ ิดงันัน้ข้อโต้แย้งสทิธขิองทายาทจงึเป็นการโต้

แย้งสิทธิเกี่ยวกับการแบ่งปันทรัพย์มรดกของผู้ตายระหว่างทายาท รวมถึงสิทธิเกี่ยวกับมรดกเลื่อยโซ่ยนต์

ด้วย

  ฉะนั้น การที่นางอุไร ภูยาธร ผู้จัดการมรดกมาขอรับโอนมรดกเลื่อยโซ่ยนต์ของ 

นางเยื้อง ทุ่งทอง ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแบ่งปันทรัพย์มรดกเลื่อยโซ่

ยนต์ ของผู้ตาย จากเอกสารหลักฐานบันทึกการตกลงแบ่งปันทรัพย์มรดก ระหว่างทายาทของนางเยื้อง 

ทุ่งทอง ว่านางอุไร ภูยาธร ซึ่งเป็นทายาทผู้หนึ่งได้รับความยินยอม จากทายาทอื่นได้รับมรดกเลื่อยโซ่ยนต์

ของนางเยื้อง  ทุ่งทอง  หรือไม่ และได้มีการตกลงแบ่งปันทรัพย์มรดกกันเสร็จสิ้นตั้งแต่เมื่อใด  หากมีการ

ตกลงแบ่งปันทรพัย์มรดกเสรจ็สิน้แล้ว ทายาทผูท้ีม่สีทิธไิด้รบัเลือ่ยโซ่ยนต์ต้องไปด�าเนนิการขอรบัโอนมรดก

เลื่อยโซ่ยนต์  ตามนัยมาตรา  11  วรรคสาม ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ได้มีการแบ่ง

ปันทรพัย์มรดกเลือ่ยโซ่ยนต์ของผูต้ายเสรจ็สิน้เป็นทีย่ตุลิงแล้ว หากล่วงพ้นระยะเวลา ดงักล่าวแล้วทายาท

ผูไ้ด้รบัมรดกเลือ่ยโซย่นต์มไิด้มาด�าเนนิขอรบัโอนมรดก เลื่อยโซ่ยนต์ ดว้ยการยื่นค�าขออนุญาตใหม่  ถอืว่า

ทายาทผู้ได้รับมรดกเลื่อยโซ่ยนต์ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์สามารถ

ใช้ดุลพินิจไม่ออกใบอนุญาตให้ใหม่ และต้องแจ้งทายาทผู้ขอรับโอนมรดกเลื่อยโซ่ยนต์ทราบ และสั่งให้

จ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์นั้นภายในหกเดือนนับแต่วันรับค�าสั่ง หากทายาทมิได้ด�าเนินการจ�าหน่ายเลื่อยโซ่

ยนต์ตามค�าสั่งของนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จัดการ ขายทอดตลาดเลื่อยโซ่

ยนต์  นั้น  และน�าเงินที่ได้มาจากการขายทอดตลาดไปเปิดบัญชีเงินฝากไว้ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก

เลื่อยโซ่ยนต์มาขอรับต่อไป

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

                                          นายเริงชัย  ประยูรเวช)   

                                       รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน

                                              อธิบดีกรมป่าไม้
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/นับตั้งแต่...

ที่  อน  0013.3/1011                             ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

        และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี

               ถนนรักการดี  อน  61000

      28  เมษายน  2554

เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาบันทึกการให้ถ้อยค�าของนางอุไร  ภูยาธร  ลงวันที่  27  เมษายน  2554

  พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  จ�านวน  7  แผ่น

 ด้วยส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ได้รับแจ้งจาก               

นางอไุร  ภยูาธร อาย ุ60 ปี อยูบ้่านเลขที ่210/5 หมูท่ี ่5 ต�าบลหนองฉาง อ�าเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี              

มคีวามประสงค์ขอรบัโอนเครือ่งเลือ่ยโซ่ยนต์ ยีห้่อสตลิ หมายเลขเครือ่ง 12399/17347 ตามใบอนญุาตของ      

ศาลากลางจงัหวดัอทุยัธาน ีที ่อน  419/2551 ออก ณ วนัที ่ 23  มกราคม  2552  ซึง่เป็นของนางเยือ้ง  

ทุง่ทอง เสยีชวีติแล้วตามใบมรณบตัรของส�านักงานทะเบียนท้องถิน่เขตปทมุวนั เลขที ่06-10079097       

ออกเมือ่วนัที ่20 มนีาคม 2552  รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วย

 ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัอทุยัธาน ีพจิารณาแล้ว เหน็ว่ามาตรา 11  

วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 บญัญตัว่ิา “ภายในก�าหนดหกเดอืนนบัแต่วนัทีผู่ไ้ด้รบัใบอนญุาต

ตาย หรอืถ้ามข้ีอโต้แย้งถงึเรือ่งสทิธขิองทายาทนบัแต่วนัทีข้่อโต้แย้งนัน้ถงึทีส่ดุ ผูจ้ดัการมรดกหรอืทายาทอาจขอ

อนญุาตใหม่ได้ ฯลฯ” และข้อเทจ็จรงิปรากฏว่า นางเยือ้ง ทุง่ทอง เสยีชวีติไปแลว้ประมาณ  2  ปีเศษ และเมือ่

วนัที ่14 พฤษภาคม 2552 นางอไุร ภยูาธร เป็นทายาทและผูจ้ดัการมรดกได้แจ้งการตายและการครอบครอง    

เลือ่ยโซ่ยนต์ของนางเยือ้งฯ กบัเจ้าหน้าที ่แต่ยงัมไิด้ออกใบอนญุาตใหม่แต่อย่างใด ส�านกังานฯจงึใคร่ขอทราบ

ว่า กรณมีข้ีอโต้แย้งถงึเรือ่งสทิธขิองทายาทนัน้ เป็นการโต้แย้งสทิธเิรือ่งใด หรอืโต้แย้งเกีย่วกบัเลือ่ยโซ่ยนต์ 

ทีเ่ป็นมรดก  หรอืไม่ และหากระยะเวลาพ้นหกเดอืนนบัแต่ข้อโต้แย้งสทิธขิองทายาทถงึทีส่ดุ  นายทะเบยีน

จะมีอ�านาจด�าเนินการอย่างไร

 จงึเรยีนมาเพือ่โปดรทราบและพจิารณา

                ขอแสดงความนับถือ

                อิสรภาพ  คงมีทรัพย์                                             

            (นายอิสรภาพ  คงมีทรัพย์)

                              นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการ  รักษาราชการแทน                       

         ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร  0-5651-1009

โทร  0-5651-1009  
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ขั้นตอนการขออนุญาต    

เปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์              

ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น 

(ลซ.๘)
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ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลง        

พื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์    

(ลซ.๑๐)
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ขั้นตอนการขออนุญาต                

น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่       
ทีไ่ด้รบัอนญุาตเป็นการชัว่คราว  (ลซ.๑๓)

และหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
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ด่วนที่สุด       

ที่  ทส 1602.2/10930                                                กรมป่าไม้ 61  ถนนพหลโยธิน

        แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

                กรุงเทพฯ  10900

            3  มิถุนายน  2553

เรื่อง การอนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด  ที่  รอ  0013/18004  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  2552

 ตามหนงัสอืทีอ้่างถงึ จงัหวดัขอหารอืแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบักรณกีารระบพุืน้ทีใ่นหนงัสอื

อนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว  (ลซ.13)  ที่จังหวัดเห็นว่าน่า

จะระบุรายละเอียดท้องที่เป็นรายต�าบลแทนที่จะระบุเป็นพื้นที่อ�าเภอ ความแจ้งอยู่แล้วนั้น

 กรมป่าไม ้ พิจารณาแล้ว ขอเรียนว ่า ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ ่ยนต์ พ.ศ.

2545 และกฎกระทรวง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเปลี่ยนแปลง

พื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ และการขออนุญาต และการอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ออก

ใช้นอกพื้นที่ พ.ศ.2551 มิได้มีการนิยามศัพท์ค�าว่า “พื้นที่” เอาไว้โดยชัดแจ้งว่าให้หมายความ

ครอบคลุมถึงท้องที่ใดๆ บ้าง เพียงแต่ได้บัญญัติเกี่ยวกับการประกาศการอนุญาต หรือค�าขอ

อนุญาตน�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวไว้ในมาตรา 8 วรรคสองว่า 

“ ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู ้อนุญาตแจ้งและส่งส�าเนาหนังสืออนุญาตให้แก่ นายทะเบียน

เลื่อยโซ่ยนต์ในพื้นที่ที่ระบุในหนังสืออนุญาต ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ในพื้นที่ที่ระบุ

ในหนังสืออนุญาตประกาศการอนุญาต หรือค�าขออนุญาตดังกล่าว ณ ที่ท�าการองค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่นของพื้นที่นั้น” โดยหากพิจารณาตามตัวบทกฎหมายแล้ว พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตอาจ

มีได้หลายท้องที่ในระดับตั้งแต่จังหวัดลงไป ไม่ว ่าจะเป็นอ�าเภอ ต�าบล หรือหมู ่บ ้าน แต่เพื่อ

ความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ ้าหน ้าที่ ในการควบคุมตรวจสอบการ 

ครอบครอง และการใช้เลือ่ยโซ่ยนต์ ของผูร้บัใบอนญุาตฯ นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์อาจระบพุืน้ทีอ่นญุาตลงใน 

ใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตประเภทต่างๆ ให้จ�าเพาะเจาะจงเป็นต�าบล หมู่บ้าน หรือพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด 

ซึ่งผู้อนุญาตจ�าเป็นต้องน�าเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้  หรือมีไว้ในครอบครองในพื้นที่นั้น ตามความเป็นจริงก็ได้ 

เป็นต้นว่า ภายในเขตที่ดินของตน ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นสวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535
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/ดังนั้น...

ดังนั้น การระบุพื้นที่ในใบรับค�าขออนุญาตน�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการ

ชั่วคราว (ลซ.12) หรือหนังสืออนุญาตให้น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการ

ชัว่คราว (ลซ.13) ควรต้องระบรุายละเอยีดของพืน้ทีท่ีจ่ะน�าเลือ่ยโซ่ยนต์  ไปใช้เป็นการชัว่คราว  เพือ่ให้

มาตรการควบคุมการมี และใช้เลื่อยโซ่ยนต์เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

        ขอแสดงความนับถือ

                              

                               (นายสมชัย  เพียรสถาพร)                        

                                     อธิบดีกรมป่าไม้

-2-

กองการอนุญาต

โทร.  0 2561 4292-3  ต่อ  5206

โทร  0 2579  2391
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ด่วนที่สุด                              

ที่  ทส 1602.2/17728                                                             กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

        แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

                กรุงเทพฯ  10900

      24  สิงหาคม  2553

เรื่อง ขอหารือกรณีบุคคลภายในครอบครัว  (บิดา,มารดา,บุตร,สามี,ผู้พักอาศัยในบ้านเดียวกัน)

 น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้ในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาหนงัสอืกรมป่าไม้ ด่วนทีส่ดุ ที ่ ทส.1602.2/17727  ลงวนัที ่ 24  สงิหาคม  2553

 กรมป่าไม้ขอส่งส�าเนาหนังสือกรมป่าไม้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาเรียนเพื่อโปรดทราบและ

พิจารณาสั่งให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในท�านองเดียวกัน

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

                     

        (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

    อธิบดีกรมป่าไม้

ส�านักการอนุญาต

โทร. 0 2561 42921-3  ต่อ  5206                           

โทรสาร  0 2579 2391 
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ด่วนที่สุด

ที่  ทส 1602.2/17727                                                     กรมป่าไม้ 61  ถนนพหลโยธิน

        แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

                กรุงเทพฯ  10900

      24  สิงหาคม  2553

เรื่อง ขอหารือกรณีบุคคลภายในครอบครัว  (บิดา,มารดา,บุตร,สามี,ผู้พักอาศัยในบ้านเดียวกัน)

 น�าเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้ในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุโขทัย  ที่  สท  0013.3/5084    ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2553

 ตามหนงัสอืจงัหวดัทีอ้่างถงึ แจ้งว่าได้รบัหนงัสอืสถานตี�ารวจภธูรส�าโรง หารอืกรณเีจ้าหน้าที่

ต�ารวจยึดเลื่อยโซ่ยนต์จากนายสมศักดิ์ หรือน้อย อินจันทร์ บิดาของนายสุภศักดิ์ อินจันทร์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับ 

ใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.3) ทีไ่ด้น�าเลือ่ยไปใช้รบัจ้างเลือ่ยไม้ภายในเขตพืน้ทีท่ีร่ะบไุว้ในใบอนญุาตให้

มเีลือ่ยโซ่ยนต์ ว่ากรณดีงักล่าวบคุคลภายในครอบครวั เช่น บดิา บตุร สาม ีและผูท้ีพ่กัอาศยัอยูใ่นบ้านหลงั

เดยีวกนั จะมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 มาตรา 4 หรอืไม่ ความแจ้งอยูแ่ล้วนัน้

 กรมป่าไม้  พิจารณาแล้วขอเรียนว่า  ตามประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงที่จังหวัดสุโขทัยหารือ 

กรณนีายสมศกัดิ ์หรอืน้อย อนิจนัทร์ บดิาของนายสภุศกัดิ ์อนิจนัทร์ ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.3) 

ตามใบอนญุาต ที ่สท.465 ลงวนัที ่24 กรกฎาคม 2552 ซึง่อนญุาตให้มแีละใช้เลือ่ยโซ่ยนต์ในพืน้ทีอ่�าเภอ

ศรสี�าโรง  จงัหวดัสโุขทยั น�าเครือ่งเลือ่ยโซ่ยนต์ดงักล่าวไปรบัจ้างเลือ่ยไม้นอกประเภทหวงห้ามในเขตต�าบล

สามเรือน อ�าเภอศรีส�าโรง จังหวัดสุโขทัย ตามที่ได้รับอนุญาตและถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจตระเวนชายแดน

จับกุมและตรวจยึดเลื่อยโซ่ยนต์ไว้เป็นของกลาง โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดย

ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์นั้น ปรากฏเอกสารหลักฐานชัดแจ้งว่าเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์

ที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจยึดไปจากนายสมศักดิ์ อินจันทร์ เป็นเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์                 

(ลซ.3) จากนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์จงัหวดัสโุขทยัและมกีารน�าไปใช้ส�าหรบัเลือ่ยไม้ภายในเขตพืน้ทีท่ีร่ะบุ

ไว้ในใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ ถกูต้องตามระเบยีบกฎหมายบญัญตั ิเพยีงแต่ผูท้ีน่�าเลือ่ยโซ่ยนต์ไปใช้มใิช่

บุคคลที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ซึ่งตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545  มิได้มี

บทบญัญตับิงัคบัเกีย่วกบับคุคลทีจ่ะน�าเลือ่ยโซ่ยนต์ซึง่ได้รบัใบอนญุาตจากนายทะเบยีนไปใช้ในพืน้ทีท่ีร่ะบุ

ไว้ในใบอนุญาต  ว่าต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ใน
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/ใบอนุญาต…
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ใบอนุญาตให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์จากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์โดยเฉพาะ ดังนั้น บุคคลอื่นๆ ซึ่งมิใช่

ผู้ที่มีชื่ออยู่ในใบอนุญาตก็อาจน�าเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าวไปใช้ในพื้นที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตได้  เมื่อได้รับ

ความยินยอมจากผู้รับใบอนุญาตหรือเป็นตัวแทนของผู้ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ พิเคราะห์ได้จากบทบัญญัติ

มาตรา 8 วรรคหนึ่งที่บัญญัติว่า “กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ประสงค์จะน�าหรือให้ผู้อื่น

น�าเลื่อยโซ่ยนต์ของตนออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 4 วรรคห้า เป็นการชั่วคราว ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตต้องขออนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์...” ซึ่งหมายความว่ากรณีที่บุคคลอื่นมิใช่ผู้ได้

รับใบอนุญาตน�าเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้ จะต้องขออนุญาตต่อนายทะเบียนฯ เฉพาะกรณีการน�าเลื่อยโซ่ยนต์

ออกไปใช้นอกพื้นที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว แต่มิได้รวมถึงกรณีที่น�าเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้ใน

พื้นที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และเมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรา 7 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดมีเลื่อยโซ่ยนต์

ต้องมีใบอนุญาตหรือส�าเนาภาพถ่ายใบอนุญาตส�าหรับเลื่อยโซ่ยนต์เครื่องนั้น เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้

ทนัท”ี และมาตรา 9 ซึ่งบัญญัติว่า “ถ้ามีการน�าเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 4 ไปใช้ในการ 

กระท�าผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ได้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมในการกระท�าผิด

นัน้” ซึง่หมายความว่าบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 มไิด้มเีจตนารมณ์ทีจ่ะให้ผูท้ีใ่ช้ 

เลือ่ยโซ่ยนต์ตามความเป็นจรงิต้องเป็นผูท้ีไ่ด้รบัใบอนญุาตเท่านัน้  แต่ผูใ้ช้เลือ่ยโซ่ยนต์ต้องมใีบอนญุาตให้มี 

เลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3) ส�าหรับเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ที่น�าไปใช้ไว้แสดงกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที และกรณีที่ผู้รับ       

ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3) ให้ผู้อื่นน�าเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับอนุญาตไปใช้ หากมีการน�าไปใช้กระท�า

ผดิตามกฎหมายป่าไม้ ผูร้บัใบอนญุาตกต้็องร่วมรบัผดิกบัผูท้ีน่�าไปใช้ด้วย จงึเหน็ว่าเมือ่ข้อเทจ็จรงิปรากฏว่า

เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าวได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3) จากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ถูกต้อง

และมิได้มีการน�าไปใช้ในการกระท�าผิดกฎหมายป่าไม้ ผู้ที่น�าไปใช้แม้มิใช่บุคคลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตฯ     

กไ็ม่มคีวามผดิตามข้อกล่าวหาร่วมกนัมเีลือ่ยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รบัอนญุาตจากนายทะเบยีน

เลื่อยโซ่ยนต์ ตามมาตรา 4  พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545

 จึงเรียนซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติต่อไป

      ขอแสดงความนับถือ

                                                           

            (นายสมชัย  เพียรสถาพร)

                   อธิบดีกรมป่าไม้

ส�านักการอนุญาต

โทร. 0 2561 42921-3  ต่อ  5206                           
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โทรสาร  0 2579 2391 

ที่  สท  00130.3/5084                                ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

          ถนนนิกรเกษม  สท 64000

                  31  พฤษภาคม  2553

เรือ่ง ขอหารอืกรณบีคุคลภายในครอบครวั (บดิา, มารดา, บตุร, สาม,ี ผูพ้กัอาศยัในบ้านเดยีวกนั) น�าเลือ่ยโซ่ยนต์ 

 ออกไปใช้ในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

 เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส�าเนาหนังสือค�าขอใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.1) จ�านวน 16 แผ่น

 2. ส�าเนาใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3)  จ�านวน 1 ฉบับ

 3. ส�าเนาหนังสือ ต�ารวจภูธรศรีส�าโรง ที่ สท 0529/1265 ลงวันที่ 5 เมษายน 2553  

  จ�านวน  1  ฉบับ 

 4. ส�าเนาหนงัสอื ต�ารวจภธูรศรสี�าโรง ที ่สท 0529/1781 ลงวนัที ่11 พฤษภาคม 2553 

  จ�านวน  1  ฉบับ

 ด้วยจังหวัดสุโขทัย  ได้รับหนังสือสถานีต�ารวจศรีส�าโรง ที่ สท 0529/1781 ลงวันที่ 11  

พฤษภาคม  2553 เรื่อง  หารือกรณีเจ้าหน้าที่ต�ารวจตรวจยึดเลื่อยโซ่ยนต์นายสุภศักดิ์  อินจันทร์  ผู้ได้

รับอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ และได้มอบให้นายสมศกัดิห์รอืน้อย อนิจนัทร์ บดิาน�าเลือ่ยโซ่ยนต์ไปรบัจ้างเลือ่ยไม้ 

เนื่องจากนายสุภศักดิ์ อินจันทร์ ได้เข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2552 ต่อมา

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553  นายสมศักดิ์  อินจันทร์ ได้น�าเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าวไปรับจ้างเลื่อยไม้

ในเขตต�าบลสามเรือน อ�าเภอศรีส�าโรง จังหวัดสุโขทัย และถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจตระเวนชายแดนตรวจยึด

เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ส่งด�าเนินคดีนั้น

 จงัหวดัสโุขทยั ได้สัง่การให้เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องตรวจสอบข้อมลูแล้ว ปรากฏว่า นายสภุศกัดิ์ 

อินจันทร์ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.3) ตามใบอนุญาตจังหวัดสุโขทัย ที่ สท.465 ลงวันที่ 

24 กรกฎาคม 2552 จึงขอหารือเกี่ยวกับคดีดังกล่าวว่าบุคคลภายในครอบครัว บิดา มารดา บุตร สามี      

ผูท้ีพ่กัอาศยัอยูใ่นบ้านหลงัเดยีวกนัน�าเครือ่งเลือ่ยโซ่ยนต์ไปรบัจ้างเลือ่ยไม้ภายในเขตพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัอนญุาต 

มีความผิดตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 มาตรา 4 หรือไม่ประการใด เพื่อจะได้ถือเป็น

แนวทางปฏิบัติต่อไป

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ

           อ�านาจ  เจิมแหล่

ส�านักงาน ทสจ.                                                  (นายอ�านาจ  เจิมแหล่) 

โทร. 05561 3352                        ผูอ้�านวยการส�านกังานทรพัยากรธรรมชาต ิ สิง่แวดล้อมจงัหวดัสโุขทยั
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ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต      

ให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๕)
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ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต      

ให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๗)
และหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
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โทรสาร 0 5561 0635                         ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ที่  ทส  1602.6/ว. 21954                         กรมป่าไม้  61 ถนนพหลโยธิน

        แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

                กรุงเทพฯ  10900

          15   พฤศจิกายน  2554

เรื่อง ขอหารือขอบเขตความรับผิดชอบของผู้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาหนังสือกรมป่าไม้  ที่  ทส  1602.6/21953  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2554

 กรมป่าไม้  ขอส่งส�าเนาหนังสือกรมป่าไม้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  มาเรียนเพื่อโปรดทราบและ

พิจารณาสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการด�าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้น�า

เข้า เลือ่ยโซ่ยนต์  ตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์  พ.ศ. 2545  รวมทัง้แจ้งให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้น�าเข้า

เลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่ทราบและปฏิบัติต่อไป

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

  ขอแสดงความนับถือ

        

(นายสุวิทย์  รัตนมณี)

         อธิบดีกรมป่าไม้

     

ส�านักการอนุญาต  กรมป่าไม้

โทร  0- 2561  4292-3   ต่อ 5206

โทรสาร  0  2579  2391
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ที่  ทส  1602.6/21953                                 กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

       แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

               กรุงเทพฯ  10900

      15  พฤศจิกายน  2554

เรื่อง ขอหารือขอบเขตความรับผิดชอบของผู้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท  สไปคา  จ�ากัด

อ้างถึง หนังสือท่านฉบับลงวันที่  22  กันยายน  2554

 ตามหนงัสอืทีอ้่างถงึ ท่านได้หารอืขอบเขตความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ในฐานะผูไ้ด้รบัใบ

อนญุาตให้น�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.7) เกีย่วกบัแนวทางปฏบิตักิรณมีกีารน�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ตามทีไ่ด้อนญุาตฯ 

แล้ว ความรับผิดชอบของบริษัทฯในเลื่อยโซ่ยนต์ที่น�าเข้ามาเพื่อการจ�าหน่ายนั้น จะสิ้นสุดลงเมื่อบริษัทฯ 

ได้เซน็ชือ่สลกัหลงัใบรบัรองให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.2) และส่งมอบเลือ่ยโซ่ยนต์ให้แก่ผูซ้ือ้แล้วใช่หรอืไม่ และ

บรษิทัฯต้องรบัผดิชอบในการน�าเครือ่งเลือ่ยโซ่ยนต์ดงักล่าวไปแสดงกบัเจ้าหน้าทีท่รพัยากรธรรมชาตแิละ              

สิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3)  หรือไม่  ความแจ้งอยู่แล้ว  นั้น

 กรมป่าไม้ พจิารณาแล้ว ขอเรยีนว่าขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ซึง่ได้รบั 

ใบอนญุาตให้น�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.7) เพือ่การจ�าหน่าย ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร 

และเงือ่นไขการขออนญุาตและการออกใบอนญุาตให้ม ี ผลติ หรอืน�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ และการเปลีย่นแปลง         

เลือ่ยโซ่ยนต์ให้มกี�าลงัเครือ่งจกัรกลเพิม่ขึน้ รวมทัง้คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูข้อรบัใบอนญุาต พ.ศ. 

2551 ข้อ 30 และผูร้บัใบอนญุาตฯ ต้องมหีน้าทีป่ฏบิตัใิห้เป็นไปตามเงือ่นไขท้ายใบอนญุาตให้น�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ 

ข้อ 2 ข้อ 4 และข้อ 5 กล่าวคอื เมือ่ผูร้บัใบอนญุาตให้น�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ได้มกีารน�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ตามใบอนญุาตฯ

แล้ว ผูร้บัอนญุาตฯต้องด�าเนนิการจดัท�าบญัชรีบัและจ�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์ตามแบบ ลซ.7/1 และแบบ ลซ.7/2 

ซึง่อธบิดปีระกาศก�าหนด  แจ้งให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ท้องทีท่ราบภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัมอบ

สนิค้าเลือ่ยโซ่ยนต์จากเจ้าหน้าทีศ่ลุกากรตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 30 ประกอบเงือ่นไขฯ ข้อ 1 และเมือ่จะจ�าหน่าย 

เลือ่ยโซ่ยนต์ให้แก่ผูซ้ือ้หรอืลกูค้า  ผูร้บัอนญุาตฯต้องด�าเนนิการตรวจสอบหลกัฐานใบรบัรองให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ 

(ลซ.2) ของผูจ้ะซือ้หรอืลกูค้าก่อนว่าผูจ้ะซือ้หรอืลกูค้ามใีบรบัรองให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.2) จากนายทะเบยีน 

เลือ่ยโซ่ยนต์หรอืไม่ เนือ่งจากเงือ่นไขท้ายใบอนญุาตฯ ข้อ 4 ก�าหนดให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตจะจ�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์

ทีน่�าเข้ามาได้แต่เฉพาะผูท้ีม่ใีบรบัรองให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์เท่านัน้และในกรณทีีไ่ด้จ�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์ให้แก่ผูซ้ือ้

ตามใบรบัรองฯ ผูร้บัอนญุาตฯต้องบนัทกึข้อมลูด้านหลงัใบรบัรองให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.2) ทัง้ฉบบัตอนกลางและ 

ตอนปลายแล้วส่งมอบใบรบัรองฯตอนปลายทีไ่ด้มี
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/การบันทึก...

-2-

การบนัทกึข้อมลูด้านหลงัให้แก่ผูซ้ือ้หรอืลกูค้าไปพร้อมกบัเครือ่งเลือ่ยโซ่ยนต์ทีไ่ด้จ�าหน่าย เพือ่ให้ผูซ้ือ้หรอืลกูค้า

น�าเลือ่ยโซ่ยนต์ดงักล่าวไปมอบให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ทีอ่อกใบรบัรองให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.2) เพือ่ตรวจสอบ

ออกใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.3) ให้แก่ผูม้ใีบรบัรองให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 5 วรรคแรก  

ส่วนใบรบัรองให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.2) ตอนกลางผูร้บัอนญุาตต้องเกบ็รกัษาไว้ตลอดเวลาเพือ่เป็นหลกัฐานให้ 

เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องท�าการตรวจสอบในโอกาสต่อไป และเมือ่ได้มกีารจ�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์ให้แก่ผูซ้ือ้หรอื

ลกูค้าแล้ว ผูร้บัอนญุาตฯต้องจดัท�าบญัชจี�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์ ตามแบบ ลซ.7/1 และแบบ ลซ.7/2 ไว้เป็นหลกัฐาน

และเกบ็รกัษาไว้ในสถานประกอบการพร้อมทัง้รายงานส�าเนาบญัชรีบัและจ�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์ดงักล่าวให้ 

นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ทราบภายใน 7 วนั หลงัจากสิน้เดอืนของทกุเดอืนตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 30 ประกอบ

เงือ่นไขฯ ข้อ 1

 ดงันัน้ ขอบเขตความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ผูร้บัใบอนญุาตให้น�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์จะเริม่ขึน้เมือ่

มกีารรบัมอบสนิค้าเลือ่ยโซ่ยนต์ทีน่�าเข้าตามใบอนญุาตฯ จากเจ้าหน้าทีศ่ลุกากร มาเกบ็รกัษาและจ�าหน่ายใน             

สถานประกอบการทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาตพร้อมกบัจดัท�าบญัชรีบัและจ�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์ตามแบบ ลซ.7/1 และ

แบบ ลซ.7/2 แจ้งให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ทราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีร่บัมอบสนิค้าเลือ่ยโซ่ยนต์ มาจาก 

เจ้าหน้าทีศ่ลุกากร จนกระทัง่จ�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์ให้แก่ผูซ้ือ้หรอืลกูค้า ทีม่ใีบรบัรองให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.2) 

ด้วยการบนัทกึข้อมลูด้านหลงัใบรบัรองให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.2) ตอนปลายมอบให้แก่ผูซ้ือ้หรอืลกูค้าพร้อม

กบัเครือ่งเลือ่ยโซ่ยนต์ทีจ่�าหน่ายและจดัท�าบญัชแีสดงการจ�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์ตามแบบทีก่�าหนดรายงาน 

นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ทราบภายในวนัที ่ 7 ของเดอืนถดัไป ด้วยหลกัเกณฑ์ทีเ่รยีนมาแล้วข้างต้น บรษิทัฯ 

ผูร้บัใบอนญุาตให้น�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.7) จงึไม่มหีน้าทีใ่ดๆ ทีจ่ะต้องน�าเลือ่ยโซ่ยนต์ทีไ่ด้ จ�าหน่ายให้แก่                     

ผูซ้ือ้หรอืลกูค้าไปโดยชอบด้วยระเบยีบและกฎหมายแล้ว ไปแสดงให้กบัเจ้าหน้าทีท่รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

จังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ท้องที่มอบหมายให้ท�าหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาต 

เลือ่ยโซ่ยนต์เพือ่ตรวจสอบออกใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.3) แต่อย่างใด

 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบและปฏบิตัต่ิอไป

        ขอแสดงความนับถือ

                                                               ( นายสุวิทย์    รัตนมณี )

                                                                    อธิบดีกรมป่าไม้

ส�านักการอนุญาต กรมป่าไม้

โทร 0-2561-4292-3 ต่อ 5206
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ขั้นตอนการรับใบอนุญาต                

ให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์             

เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง (ลซ.๑๗)
และหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
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โทรสาร 0-2579-2391

ที่  ทส  0602.6/ว 9004           กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธิน

      แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

      กรุงเทพฯ  10900

         24  พฤษภาคม  2555

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบจับกุมเลื่อยโซ่ยนต์

 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาหนังสือกรมป่าไม้  ที่  ทส  1602.6/9003  ลงวันที่  24   พฤษภาคม

 กรมป่าไม้ ขอส่งส�าเนาหนังสือกรมป่าไม้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เรียนมาเพื่อโปรดทราบและ

พจิารณา สัง่เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องยดึถอืปฏบิตั ิและเข้มงวดกวดขนักบัผูป้ระกอบกจิการซ่อมแซมเลือ่ยโซ่ยนต์

เป็นธรุกจิเพือ่สนิจ้าง ให้มกีารปฏบิตัติามระเบยีบ กฎหมาย อย่างเคร่งครดั หากพบการกระท�าความผดิให้

ด�าเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

   

           ขอแสดงความนับถือ

       

                      (นายประยุทธ  หล่อสุวรรณศิริ)    

                                    รองอธิบดี  ปฏิบัติการแทน

                       อธิบดีกรมป่าไม้

ส�านักการอนุญาต

โทร.  0  2561  4292 – 3  ต่อ 5206

โทรสาร  0  25792391
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ที่  ทส  0602.6/9003                 กรมป่าไม้  61  ถนนพหลโยธนิ

        แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

        กรุงเทพฯ  10900

         24  พฤษภาคม  2555

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบจับกุมเลื่อยโซ่ยนต์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่  นศ  0013.3/6228  ลงวันที่  26  มีนาคม  2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาหนงัสอืส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่ นร  0203/ว  73 ลงวนัที ่ 6  พฤษภาคม  

2534

 ตามหนังสือจังหวัดที่อ้างถึง แจ้งว่าคณะเจ้าหน้าที่สายตรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช 

และเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระท�าผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ            

ได้ท�าการตรวจค้นร้านเอ็มโฟร์การเกษตร พบการกระท�าผิดตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 

จึงได้จับกุมนางสาวจิราภรณ์ กังแฮ  เจ้าของร้าน ส่งพนักงานสอบสวนด�าเนินคดี ความแจ้งอยู่แล้วนั้น

 กรมป่าไม้  พิจารณาแล้วขอเรียน  ดังนี้

 1. กรณทีีเ่จ้าหน้าทีต่รวจพบว่า ร้านเอม็โฟร์การเกษตรรบัซ่อมแซมเลือ่ยโซ่ยนต์เป็นธรุกจิ

เพื่อสินจ้าง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ ตามนัยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ    

เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 โดยทางร้านมีการรับซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์จากบุคคลภายนอกรวมจ�านวน 5 

เครือ่งนัน้  จากข้อเทจ็จรงิทีป่รากฏในบนัทกึการตรวจค้นจบักมุ เจ้าหน้าทีผู่ต้รวจค้นจบักมุ มไิด้ด�าเนนิการ   

ตรวจสอบว่าเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ที่ทางร้านได้รับซ่อมแซมไว้นั้น  มีใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตามพระราช

บัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์หรือไม่ อย่างไร  จึงขอให้จังหวัดพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบประเด็น

กรณีนี้ เพื่อจักได้ด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิดตามกฎหมายได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกข้อกล่าวหา

 2. จากข้อเทจ็จรงิในบนัทกึการตรวจค้นจบักมุ ซึง่เจ้าหน้าทีไ่ด้รบัรองเกีย่วกบัก�าลงัแรงม้า

เครื่องจักรกลของเลื่อยโซ่ยนต์ ว่ามีก�าลังแรงม้าไม่เกิน 2 แรงม้านั้น ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ได้ใช้

วธิกีารใดหรอือปุกรณ์ชนดิใด หรอืบคุคลใดเป็นผูต้รวจสอบก�าลงัแรงม้าเครือ่งจกัรกลเลือ่ยโซ่ยนต์ดงักล่าว 

เพราะเจ้าหน้าที่ที่ด�าเนินการตรวจค้นจับกุมมิใช่เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องจักรกล 

หากเป็นการรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจค้นจับกุมกรมป่าไม้เกรงว่าจะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ

/จากหน่วยงาน...
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จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และอาจจะก่อให้เกดิความเสยีหายต่อการด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าผดิได้ กรมป่าไม้จงึ

ขอซกัซ้อมแนวทางปฏบิตั ิหากมกีรณดีงักล่าว ได้โปรดพจิารณาสัง่เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องประสานงานเจ้าหน้าที่

อุตสาหกรรมจังหวัด สถาบันการศึกษาของรัฐในท้องที่ที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับเครื่องจักรกล เพื่อขอให้ตรวจ

สอบรบัรองก�าลงัแรงม้าเครือ่งจกัรกลของเลือ่ยโซ่ยนต์ดงักล่าว  ไว้เป็นหลกัฐานประกอบการด�าเนนิคดด้ีวย

 3. กรณีเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีก�าลังแรงม้าไม่เกิน 2 แรงม้า แม้จะไม่เข้าลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์ที่

ต้องขออนญุาตให้น�าเข้าตามพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 แต่เลือ่ยโซ่ยนต์ดงักล่าวเป็นสนิค้าที่

ต้องได้รบัอนญุาตให้น�าเข้ามาในราชอาณาจกัรตามมาตรา 5 (2) และมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตักิารส่งออก

ไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์              

ว่าด้วยการน�าสนิค้าเข้ามาในราชอาณาจกัร (ฉบบัที ่ 132) พ.ศ. 2541 ให้เลือ่ยโซ่ รวมทัง้อปุกรณ์และส่วนประกอบ

ของเลือ่ยโซ่เป็นสนิค้าทีต้่องขออนญุาตน�าเข้ามาในราชอาณาจกัร ดงันัน้ เมือ่ข้อเทจ็จรงิผูป้ระกอบการกิจการ

ไม่มหีลกัฐานการได้รบัอนญุาตให้น�าเข้าจงึถอืได้ว่าเป็นผูก้ระท�าความผดิตามพระราชบญัญตักิารส่งออกไป

และการน�าเข้ามาในราชอาณาจกัรซึง่สนิค้า พ.ศ.2522 แม้เจ้าหน้าทีผู่ต้รวจค้นจบักมุจะไม่มอี�านาจหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งข้อกล่าวหากับผู้กระท�าผิดทุกตัวบทกฎหมาย  รวมทั้ง

แจ้งเจ้าหน้าที่ต�ารวจเพื่อด�าเนินคดีตามนัยมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  30  เมษายน  2534  ตามส�าเนา

หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ส่งมาด้วยข้างต้นจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้า

หน้าที่ด�าเนินการตามประเด็นกรณีดังกล่าวข้างต้น  ผลเป็นประการใดขอให้แจ้งกรมป่าไม้ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

          

                                             (นายประยุทธ  หล่อสุวรรณศิริ)

                                              รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน

                                                       อธิบดีกรมป่าไม้

                                                      

ส�านักการอนุญาต

โทร. 0 2561  4292 – 3  ต่อ  5206

โทรสาร  0 2579  2391
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ส�าเนาส่งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ที่  นร  0203/ว  73                              ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

         ท�าเนียบรัฐบาล  กทม.  10300

         

            6    พฤษภาคม  2534

เรื่อง   เจ้าหน้าทีไ่ม่ด�าเนนิคดแีก่ผูก้ระท�าผดิทกุตวับทกฎหมาย  กรณมีกีารกระท�าผดิกฎหมายหลายฉบบั

เรียน กระทรวง ทบวง กรม

 ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ป. ได้พิจารณาเห็นว่าได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ   

ในการควบคมุดแูลให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ไม่ด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าผดิทกุตวับทกฎหมาย กรณมีกีาร 

กระท�าผดิกฎหมายหลายฉบบั เมือ่พบเหน็หรอืได้รบัรูถ้งึการกระท�าผดิกไ็ม่มกีารประสานงานปรกึษาหารอื

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลับท�าหน้าที่ตามกฎหมายที่ตนรับผิดชอบเท่านั้น โดยไม่ค�านึงถึงการกระท�าผิด

ตามกฎหมายฉบับอื่นอันเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ จึงได้เสนอมาตรการป้องกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เรื่อง เจ้าหน้าที่ไม่ด�าเนินคดีแก่ผู้กระท�าผิดทุกตัวบทกฎหมาย 

กรณีมีการกระท�าผิดกฎหมายหลายฉบับรวม 6 ข้อ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา

 คณะกรรมการกลัน่กรอง ฯ ฝ่ายสงัคมและกฎหมายได้พจิารณาแล้วมมีตเิหน็ชอบมาตรการ

ที่คณะกรรมการ ป.ป.ป. เสนอ โดยให้แก้ไขเป็นดังนี้

 1. เมือ่มกีารจบักมุและหรอืด�าเนนิคดแีก่ผูก้ระท�าความผดิตามกฎหมาย  ให้เจ้าหน้าทีห่รอื 

หน่วยงาที่ท�าการจับกุมและหรือด�าเนินคดี  ด�าเนินการ  ดังนี้

  1.1 กรณเีจ้าหน้าทีห่น่วยงานใดกต็ามทีม่ใิช่เจ้าหน้าทีต่�ารวจเป็นผูจ้บักมุหรอืด�าเนนิคดี

ตามอ�านาจหน้าที่  และกรณีเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่นอกเหนืออ�านาจหน้าที่ของผู้จับกุมด้วย ก็ให้

เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่ท�าการจับกุมรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ต�ารวจเพื่อด�าเนินคดีทันที และแจ้งประสานงาน

ไปให้หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายอื่นนั้นทราบ เพื่อด�าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป

/ 1.2
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  1.2 กรณีเจ้าหน้าที่ต�ารวจเป็นผู้จับกุมด�าเนินคดีเอง หรือได้รับแจ้งจากหน่วยงานอื่น

ทีท่�าการจบักมุ ซึง่การกระท�าความผดินัน้เป็นความผดิตามกฎหมายทีม่หีน่วยงานอืน่เป็นผูม้อี�านาจหน้าที่

รับผิดชอบโดยตรงอยู่ด้วยก็ให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจ (พนักงานสอบสวน)  แจ้งประสานไปให้หน่วยงานดังกล่าว

ทราบทันทีเพื่อให้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาประสานและเสนอแนะข้อกฎหมายในการด�าเนินคดีด้วย

 2. เมื่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่จับกุมผู้กระท�าผิดตาม   

ข้อ  1.1  ก็ให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจรีบประสานงานและด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ทันทีที่ได้รับแจ้ง

 3. เมื่อหน่วยงานใดได้รับแจ้งตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 หรือกรณีที่หน่วยงานใดส่งเรื่องให้    

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ (พนักงานสอบสวน) ด�าเนินคดีแก่ผู้กระท�าความผิดตามกฎหมายให้หน่วยงานนั้นจัดส่ง

เจ้าหน้าที่ไปประสานงานและเสนอแนะข้อกฎหมาย ตลอดจนช่วยแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐาน

เท่าทีส่ามารถท�าได้ในการด�าเนนิคดโีดยเรว็ เพือ่ให้เจ้าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในการด�าเนนิคดเีข้าใจข้อเทจ็จรงิ

และข้อกฎหมายได้ชัดเจนและสามารถฟ้องลงโทษผู้กระท�าผิดได้

 4. ให้หน่วยงานทีไ่ด้รบัแจ้งตามข้อ 1.1 หรอื 1.2 ก�าหนดให้เจ้าหน้าทีค่อยตดิตามผลการ

ด�าเนนิคดอีย่างใกล้ชดิเป็นระยะๆ โดยก�าหนดวธิกีาร และช่วงระยะเวลาในการตดิตามผลคดไีว้ให้เจ้าหน้าที่

ถือปฏิบัติด้วย  จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

 5. ให้หน่วยงานต่างๆ ทีม่อี�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามกฎหมายแต่ละฉบบัและ

กรมต�ารวจ ซึง่จะต้องถอืปฏบิตัติามข้อ  1, 2, 3  หรอื  4  พจิารณาท�าความตกลงกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

และก�าหนดเป็นระเบยีบหรอืค�าสัง่ให้เจ้าหน้าทีถ่อืปฏบิตัโิดยชดัแจ้งเพือ่ให้การด�าเนนิการตามข้อ  1, 2, 3 

และ 4  ด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องเรียบร้อย  และรวดเร็วต่อไป

 6. การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่ก�าหนดในมาตรการนี้           

เป็นความผดิทางวนิยัตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการประเภทนัน้ๆ ซึง่ผูบ้งัคบับญัชาจะต้องด�าเนนิการ

ทางวินัยทุกราย  และหากกรณีมีความผิดทางอาญา ก็ให้ด�าเนินการทางอาญาด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2534  อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  ฝ่ายสังคมและกฎหมาย

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  เพื่อถือปฏิบัติต่อไปและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชราชและ

รัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย

       ขอแสดงความนับถือ

            

        นาวาอากาศเอก  

                                                                    (โสภณ  สุวรรณะรุจิ)

                                                                  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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กฎกระทรวง

ก�าหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์

พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศัยอ�านาจตามความในบทนิยามค�าว่า “เลื่อยโซ่ยนต์” ในมาตรา 3 และมาตรา 23 แห่ง

พระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545  อนัเป็นกฎหมายทีม่บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจ�ากดัสทิธแิละ

เสรภีาพของบคุคล ซึง่มาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา  41  และมาตรา  43  ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  

บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้

  ข้อ  1  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก�าหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ 

พ.ศ. 2551  

  ข้อ  2  “เลื่อยโซ่ยนต์” หมายความว่า

  (1)  เครื่องมือส�าหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ที่มีฟันเลื่อยติดกับโซ่ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยก�าลัง

เครื่องจักรกลที่ผลิตและประกอบส�าเร็จรูปเพื่อการใช้งานที่มีต้นก�าลังตั้งแต่หนึ่งแรงม้า โดยมีแผ่นบังคับโซ่ที่มี

ขนาดความยาวตั้งแต่สิบสองนิ้ว

  (2)  ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือตาม (1) ดังต่อไปนี้

 (ก)  เครื่องจักรกลต้นก�าลังที่มีการออกแบบตัวเครื่องและอุปกรณ์ประกอบตัวเครื่องให้มี

ลักษณะหรือสภาพเพื่อน�ามาประกอบเป็นเครื่องมือตาม (1) โดยเฉพาะ ที่มีต้นก�าลังตั้งแต่หนึ่งแรงม้า

  (ข)  แผ่นบังคับโซ่ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่สิบสองนิ้ว
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  ข้อ  3  ผู้ใดมี ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ตามข้อ 2 อยู่แล้วในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออก 

ใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น 

รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายในเก้าสิบวัน

นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

         ให้ไว้  ณ  วันที่  18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

     

         (นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข)

                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ก�าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี  ผลิต  

หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์  และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น  

รวมทั้งคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต  (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตัเิลือ่ยโซ่ยนต์ 

พ.ศ.2545  อนัเป็นกฎหมายทีม่บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล ซึง่มาตรา  29 

ประกอบกบัมาตรา 41 และมาตรา 43 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิห้กระท�าได้โดยอาศยัอ�านาจ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ 

ดังต่อไปนี้

  ข้อ  1  ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

ขออนญุาตและการออกใบอนญุาตให้ม ีผลติ หรอืน�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ และการเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ให้มกี�าลงั

เครือ่งจกัรกลเพิม่ขึน้ รวมทัง้คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูข้อรบัใบอนญุาต พ.ศ.2551 และให้ใช้ความต่อ

ไปนี้แทน

  “ข้อ  4  ในกรณีที่ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2 

ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ด�าเนินการออกใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต

  การขออนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์  ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องออกใบรับรองตามวรรคหนึ่ง

  (1)  กรณีการขออนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ ส�าหรับเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีอยู่แล้วก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้

บังคับ

  (2)  กรณีที่ได้เลื่อยโซ่ยนต์มาจากการขายทอดตลาด หรือจากศาลสั่งริบ หรือที่ตกเป็นของ

แผ่นดิน

  (3)  กรณีรับโอนมรดกซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์

  ผูข้อรบัใบอนญุาตให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ต้องมารบัใบรบัรองให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ ภายในหกสบิวนันบัแต่

วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์  หากพ้นก�าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าค�าขอรับใบอนุญาตให้มี

เลื่อยโซ่ยนต์สิ้นผล
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  ผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ต้องด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์ตามใบรับรองให้

มีเลื่อยโซ่ยนต์ภายในก�าหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ออกใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ หากไม่ด�าเนิน

การตามระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์นั้นสิ้นผล

  ใบรบัรองให้มเีลือ่ยโซ่ยนต์ให้เป็นไปตามแบบทีอ่ธบิดกี�าหนดโดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา”

  ข้อ  2  ให้ยกเลิกข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาต

และการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักร

กลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2551

  ข้อ  3  ให้ยกเลิกความในข้อ  15 แห่งกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

ขออนญุาตและการออกใบอนญุาตให้ม ี ผลติ  หรอืน�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์และการเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ให้มกี�าลงั

เครือ่งจกัรกลเพิม่ขึน้ รวมทัง้คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูข้อรบัใบอนญุาต พ.ศ.2551 และให้ใช้ความต่อ

ไปนี้แทน

  “ข้อ  15  ในการขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นค�าขอรับ 

ใบอนุญาตพร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

  (1)  แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งโรงงานและสถานที่เก็บรักษาเลื่อยโซ่ยนต์หรือส่วนประกอบของ

เลื่อยโซ่ยนต์

  (2)  หลักฐานการมีสิทธิในสถานที่ที่ใช้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์

  (3)  ส�าเนาทะเบียนพาณิชย์

  (4)  ส�าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

  (5)  กระบวนการผลิตเลื่อยโซ่ยนต์และคุณลักษณะของเลื่อยโซ่ยนต์

  ข้อ  4  ให้ยกเลิกความในข้อ 16 แห่งกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

ขออนญุาตและการออกใบอนญุาตให้ม ี ผลติ  หรอืน�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์และการเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ให้มกี�าลงั

เครือ่งจกัรกลเพิม่ขึน้ รวมทัง้คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูข้อรบัใบอนญุาต พ.ศ.2551 และให้ใช้ความต่อ

ไปนี้แทน

  “ข้อ 16 เมื่อได้รับค�าขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์แล้ว ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ 

ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดในค�าขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน

  ในกรณทีีเ่อกสารหรอืหลกัฐานประกอบค�าขอรบัใบอนญุาตไม่ถกูต้องครบถ้วน ให้นายทะเบยีน 

เลื่อยโซ่ยนต์แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน เจ็ดวันนับแต่

วันที่ได้รับค�าขอ
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  ในกรณทีีเ่อกสารและหลกัฐานประกอบค�าขอรบัใบอนญุาตถกูต้องครบถ้วนแล้ว ให้นายทะเบยีน 

เลื่อยโซ่ยนต์พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ตามข้อ 14 

และด�าเนินการตรวจสอบโรงงานตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีก�าหนด และแจ้งผลการพิจารณาค�าขอรับใบอนุญาตให้

ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�าขอรับใบอนุญาตหรือวันที่ได้รับ

เอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วน แล้วแต่กรณี

  ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์รายงานการออกใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ให้กรมป่าไม้ทราบ

ภายในสมสิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบอนุญาต”

  ข้อ  5  ให้เพิม่ความต่อไปนีเ้ป็นข้อ 18/1 แห่งกฎกระทวงก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มี

ก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต  พ.ศ.2551

  “ข้อ 18/1 ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้ผลติเลือ่ยโซ่ยนต์ต้องด�าเนนิการผลติเลือ่ยโซ่ยนต์ให้มคีณุลกัษณะ

และตามกระบวนการผลิตที่ได้แจ้งไว้ตามข้อ 15 (5) และหากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและ

คุณลักษณะของเลื่อยโซ่ยนต์ที่จะผลิตจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ทราบ”

  ข้อ  6  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสาม ของข้อ 20 แห่งกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ 

วธิกีาร และเงือ่นไขการขออนญุาตและการออกใบอนญุาตให้ม ีผลติ หรอืน�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ และการเปลีย่นแปลง

เลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต 

พ.ศ.2551

  “ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์จัดส่งบัญชีและหมายเลขหน่วยการผลิตและ 

การจ�าหน่ายต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์ทกุเดอืน และให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์รวบรวมรายงานทีไ่ด้รบัส่งให้

กรมป่าไม้ทราบทุกสามเดือน ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

  ข้อ 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ ของข้อ 26 แห่งกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลง 

เลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต 

พ.ศ. 2551

  “ให้นายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนต์รายงานการออกใบอนญุาตให้น�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ให้กรมป่าไม้ทราบ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบอนุญาต”

  ข้อ  8 ให้ยกเลิกความในข้อ  28  แห่งกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการ

ขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์
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ให้มกี�าลงัเครือ่งจกัรกลเพิม่ขึน้ รวมทัง้คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูข้อรบัใบอนญุาต พ.ศ.2551 และให้

ใช้ความต่อไปนี้แทน

  “ข้อ  28  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ ต้องด�าเนินการน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ตามที่ได้

รับใบอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาต ซึ่งก�าหนดเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินหนึ่งปี

  ให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตแจ้งหมายเลขแสดงหน่วยการน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ต่อนายทะเบียน 

เลื่อยโซ่ยนต์ รวมทั้งท�าให้ปรากฏซึ่งหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศุลกากรได้ตรวจมอบ

ไปถูกต้องแล้ว

  การจดัท�าให้ปรากฏซึง่หมายเลขบนเลือ่ยโซ่ยนต์ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบทีอ่ธบิดกี�าหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  ให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์รายงานรายละเอียดการน�าเข้าและหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์ให้ 

กรมป่าไม้ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์”

  ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 30 แห่งกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

ขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลัง

เครือ่งจกัรกลเพิม่ขึน้ รวมทัง้คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผูข้อรบัใบอนญุาต พ.ศ.2551 และให้ใช้ความต่อ

ไปนี้แทน

  “ข้อ 30 ในกรณีที่เป็นการน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจ�าหน่าย เมื่อผู้ได้รับ 

ใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ได้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตน�าเข้า 

เลื่อยโซ่ยนต์จัดท�าบัญชีรับและจ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ และรายงานการจ�าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ให้นายทะเบียน 

เลื่อยโซ่ยนต์ทราบตามระยะเวลาที่อธิบดีก�าหนด รวมทั้งรับผิดชอบรักษาเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีอยู่ให้ตรงตามบัญชีเช่น

ว่านั้น

  ในกรณทีีผู่ไ้ด้รบัใบอนญุาตให้น�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์มไิด้จดัจ�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์ด้วยตนเอง ให้แจ้ง

รายชื่อผู้แทนจัดจ�าหน่ายให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ทราบตามระยะเวลาที่อธิบดีก�าหนด

  บญัชรีบัและจ�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์ และการแต่งตัง้ผูแ้ทนจ�าหน่ายให้มรีายละเอยีดและแบบตาม

ที่อธิบดีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตให้น�าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์จะท�าการจ�าหน่ายเลือ่ยโซ่ยนต์ให้แก่เฉพาะผูท้ีม่ใีบรบัรอง 

ให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ หรือผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์เท่านั้น”
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  ข้อ  10  ให้ยกเลิกแบบเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ท้ายกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  

และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลง 

เลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต 

พ.ศ.2551  และให้ใช้แบบเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน

  ข้อ  11  ใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์  และเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้ออก

ให้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้ต่อไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในใบอนุญาต

  ข้อ  12  บรรดาค�าขอรับใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์  ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ 

กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นค�าขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ 

ในกรณทีีค่�าขอรบัใบอนญุาตดงักล่าวมข้ีอแตกต่างไปจากค�าขอรบัใบอนญุาตตามกฎกระทรวงนี ้ให้นายทะเบยีน

เลื่อยโซ่ยนต์มีอ�านาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

  ข้อ  13  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ หรือใบอนุญาตให้น�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ก่อนวันที่

กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับน�าเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีอยู่ในความครอบครองของตนมาแจ้งต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อ

ท�าให้ปรากฏซึง่หมายเลขบนเลือ่ยโซ่ยนต์ตามแบบทีอ่ธบิดกี�าหนด โดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา ภายในหนึง่

ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

         ให้ไว้  ณ  วันที่  18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

     

         (นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข)

                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แบบเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์

ท้ายกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต

หรือน�าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก�าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติ

และลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
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