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“เลื่อยโซ่ยนต”์ เป็นเครือ่งมือสําหรับตัดไม้และแปรรูปไม้ที่มีประสทิธิภาพสูง  อันสง่ผลกระทบต่อ

ปัญหาการตัดไม้ ทําลายป่าและการป้องกันรักษาป่า ตามนโยบาย ของรัฐบาลมาตลอด  พระราชบัญญัติ  

เลื่อยโซย่นต์พ .ศ.๒๕๔๕ จึงเป็นกรอบแนวทางหรือมาตรการทาง กฎหมายใน การควบคุมการมี การใช้   

เลื่อยโซย่นต์ของประชาชนและผู้ประกอบกิจการ ที่ต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขการอนุญาตที่ทางราชการกําหนดภายใต้กรอบอํานาจแห่งกฎหมาย 

เพ่ือให้ประชาชนและผู้ประกอบกิจการที่จํา เป็นต้องมี ต้องใช้เลื่อยโซย่นต์ ประกอบอาชีพหรือ

ประกอบกิจการได้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์  และข้อปฏิบัติต่างๆ  ดังกล่าว

ข้างต้นได้อยา่งถูกต้อง  กรมป่าไม ้โดยสํานักการ อนุญาตจึงไดจ้ัดทําหนังสือแนวทางปฏิ บัตงิานของผู้รับ

อนุญาตตามพระร าชบัญญัติเลื่อยโซย่นต์ พ.ศ.๒๕๔๕  ซึ่งไดอ้ธิบ ายถึงลักษณะเลื่อยโซย่นต์ที่ต้องขอรับ

ใบอนุญาต รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้มี ผลติ หรือนําเข้าเลื่อยโซย่นต์ 

การเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซย่นต์ให้มกีําลังเคร่ืองจักรกลเพ่ิมขึ้น การขอเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ให้ใช้เลื่อยโซย่นต์ให้

แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต การนําหรือให้ผู้อื่นนําเลื่อยโซย่นต์ไปใช้นอกพ้ืนที่ที่ไดรั้บอนุญาตเป็น

การช่ัวคราว การซ่อมแซมเลื่อยโซย่นต์เป็นธุรกิจเพ่ือสนิจ้าง และการรับโอนมรดกเลื่อยโซย่นต์  ตามที่

กฎหมายบัญญัติ  อันจะช่วยให้ ผู้รับอนุญาต ได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตงิา นได้อยา่งถูกต้อง  

และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูรั้บอนุญาตเองและแก่ทางราชการ  

กรมป่าไมห้วังเป็นอยา่งย่ิงว่าผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซย่นต์  จะได้รับเป็นประโยชน์

จากหนังสือแนวทางปฏิบัติของผู้รับอนุญาตเลม่นีต้ามสมควร 

 

 

 

 

 

 

สํานักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

          กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

 

หน้า 
  ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับเลื่อยโซย่นต์       ๑ – ๕ 

 ลักษณะเลื่อยโซย่นต์ตามกฎหมาย          ๖     

 กิจการที่ต้องรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซย่นต์ พ.ศ.๒๕๔๕             ๖ 
 ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซย่นต์(ลซ.๓)          ๗ 

 ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้ผลติเลื่อยโซย่นต์(ลซ.๕)        ๘ 

 ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้นําเข้าเลื่อยโซย่นต์(ลซ.๗)        ๙ 

 ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซย่นต์เป็นธุรกิจเพ่ือสนิจ้าง        ๑๐ 

 ขั้นตอนขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ให้มหีรือใช้เลื่อยโซย่นต์ให้      ๑๑ 

แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา ๖          

 ขั้นตอนขออนุญาตนําหรือให้ผู้อื่นนําเลื่อยโซย่นต์ออกไปใช้นอกพ้ืนที่      ๑๒ 

ที่ไดรั้บอนุญาตเป็นการช่ัวคราว ตามมาตรา ๘ (ลซ.๑๓)         

 ขั้นตอนขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซย่นต์ให้มกีําลัง       ๑๓ 

เครื่องจักรกลเพ่ิมขึ้น (ลซ.๘) 

 ขั้นตอนขอรับโอนมรดกเลื่อยโซย่นต์ตามมาตรา ๑๑       ๑๔ 

 แนวทางปฏิบัติของผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซย่นต์ พ.ศ.๒๕๔๕  

 แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซย่นต์(ลซ.๓)       ๑๕-๑๖ 

 แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้ผลติเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๕)              ๑๗ 

 แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้นําเข้าเลื่อยโซย่นต์(ลซ.๗)           ๑๘ 

 แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซย่นต์ 

   เป็นธุรกิจเพ่ือการค้า(ลซ.๑๗)         ๑๙ 

 ความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซย่นต์ พ.ศ.๒๕๔๕   ๑๙–๒๐ 

 พระราชบัญญัตเิลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕       ๒๑-๒๔ 

 กฎกระทรวงกําหนดลักษณะเลื่อยโซย่นต์และส่วนประกอบ      ๒๕ 

ของเลื่อยโซย่นต์  พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

 



๑ 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเลื่อยโซ่ยนต์ 

 ๑. ประวัติความเป็นมาของเลื่อยโซ่ยนต์  
เลื่อยโซย่นต์ประดิษฐ์ขึ้นครัง้แรกในประเทศเยอรมันในระหว่างพ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๘ โดย Mr. Stihl 

ซึ่งใช้เคร่ืองยนต์ขนาดเล็กเป็นต้นกําลัง สว่นประกอบสําคัญนอกจากเคร่ืองยนต์แลว้ ยังมีใบเลื่อย หรือแผ่น

บังคับโซ่ (Saw blade or Guid Bar) เป็นฐานรองรับโซ่เลื่อย (Chain Saw) ซึ่งมีฟันคล้ายเลื่อยธรรมดา ติดอยู่

กับโซ่ ตัวโซ่เลื่อยจะหมุนไปตามรอ่งแผ่นบังคับโซ่ด้วย กําลังฉุดของเครื่องยนต์อยา่งรวดเร็ว  ทําให้โซเ่ลื่อย

มีกําลังในการตัดไม้ที่มีประสทิธิภาพสูง   

ประเทศไทยได้นําเลื่อยโซย่นต์มาใช้ในการทําไม้ ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งจากการ เปรยีบเทียบ

ความเร็วในการตัดไม้กับเลื่อยธรรมดา  ปรากฏว่าเลื่อยโซย่นต์ตัดไม้ขนาดเดยีวกันไดเ้ร็วกว่า เลื่อยธรรมดา

ถึง ๑๗ เท่า และมีประสิทธิภาพสูง กว่าเป็นอัตราสว่น ๕:๑ นอกจากน้ัน เลื่อย โซ่ยนต์สามารถตัดไม้ซึ่งมี

ขนาดความโตเสน้ผ่าศูนย์กลางเป็น ๒ เท่าของความยาวแผ่นบังคับโซ่  

ปัจจุบันเลื่อยโซย่นต์ได้มกีารพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานหลายดา้น เครื่องจักรกลต้นกําลังจงึ

มีทั้งเคร่ืองยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า ไฮดรอลคิ และพัฒนารูปแบบ แผ่นบังคับโซ่และโซ่ เลื่อยพร้อมฟันเลื่อย ให้มี

ความสะดวก  เหมาะสมกับ การใช้งานแตล่ะประเภท เช่น การตัดทอน ลม้ต้นไม ้ตัดแต่งลิดกิ่งไม ้ตัดแต่ง

ทรงพุ่มไม้ ตัดเหล็ก โลหะ คอนกรีต และแก้ว  รวมทั้งใช้ตกแตง่ประดิษฐ์งานฝีมือตา่งๆ เช่น แกะสลักไม้ 

แกะสลักนํ้าแข็ง รวมทั้งนํา เทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ ทําให้ เลื่อยโซย่นต์ มีนํ้าหนักเบา มีระบบป้องกัน ความ

ปลอดภัยในการใช้งานมากขึน้ 

๒.ประเภทและลักษณะของเล่ือยโซ่ยนต์ท่ีมีการใช้งานในปัจจุบัน 

๒.๑ แบ่งตามลักษณะการใช้งาน มี ๒ ประเภท คือ 

 (๑) เลื่อยโซย่นต์ที่มกีารออกแบบตัวเครื่องให้มีสภาพหรือลักษณะเป็นเลื่อยโซย่นต์ที่มต้ีนกําลัง

ประกอบติดกับบาร์หรอืแผ่นบังคับโซ่ ที่มมีือจับ ๒ มือเพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน(รูปชุดที่ ๑) 

 (๒) เลื่อยโซย่นต์ที่มกีารออกแบบให้มแีขนเพลาขับยื่นยาวติดบารโ์ซห่รือแผ่นบังคับโซ่ไว้ที่

ปลายเพ่ือใช้งานแตง่ลิดกิ่งต้นไมท้ี่อยู่ระดับสูงโดยเฉพาะ ที่เรียกว่า Pole Pruner Chainsaw (รูปชุดที่ ๒ ) 

๒.๒ แบ่งตามลักษณะเครื่องจักรกลต้นก าลัง มี ๓ ประเภท คือ 

 (๑) เครื่อ งยนต์เบนซิน สูบเดียว ๒ จังหวะ ความจุกระบอกสูบตัง้แต ่ ๒๐ – ๑๐๐ CC.      

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

 (๒) เลื่อยโซย่นต์ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าฉุดโซเ่ลื่อย ที่มีกําลังแรงม้าต้ังแ ต่ ๑- ๕ แรงม้า หรือ 

๗๔๖ – ๓,๗๓๐ watts1. เรียกวา Electric Chainsaw  

(๓) เลื่อยโซย่นต์ที่ใช้ระบบไฮดรอลคิเป็นต้นกําลังในการขับโซเ่ลื่อย  เรียกว่า Hydraulic Chainsaw 

                                                 

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

 



                   ๒ 

ประเภทเครื่องจักรกลต้นกําลังเลื่อยโซย่นต์ 

 

                                       

          
  

        

                     

 

 
   

 

 

          
   

   

                        

    

รูปชุดที่ ๑ 

เลื่อยโซ่ยนต์เคร่ืองจักรกลต้นกําลัง “เคร่ืองยนต์” เลื่อยโซ่ยนต์เคร่ืองจักรกลต้นกําลัง “มอเตอร์ไฟฟ้า” 

 

เลื่อยโซ่ยนต์ดัดแปลงเคร่ืองจักรกลต้นกําลัง “ไฟฟ้า(มอเตอร์)” 

 

เลื่อยโซ่ยนต์เคร่ืองจักรกลต้นกําลัง “ระบบไฮดรอลิค”(Hydraulic Chainsaw) 

 

รูปชุดที่ ๒ 

เลื่อยโซย่นต์ประเภทแขนยาวสําหรับลดิตกแตง่กิ่ง(Pole pruner saw) 



  ๓ 

๓. ส่วนประกอบส าคัญของเล่ือยโซ่ยนต์ (รูปชุดที่ ๓) 

    ๓.๑ เครื่องจักรกลต้นกําลังเป็นประเภทเครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า  ระบบไฮดรอลคิ  หรือเครื่อง

ดัดแปลงที่ออกแบบโครงเคร่ืองเลื่อย (Crankcase) ไว้ติดต้ังชุดเฟืองขับโซแ่ละ แผ่นบังคับโซ่ (บาร์)กับเพลา

เครื่องจักรกลโดยเฉพาะ 

   ๓.๒ ชุดเฟืองขับโซเ่ลื่อยหรือสเตอรเ์ฟืองโซ่  เป็นฟันเฟืองประกบติด วงล้อหรือจานมูเลท่ี่ยึดติด

กับแกนเพลาเคร่ืองจักรกล เพ่ือฉุดโซเ่ลื่อยให้เดนิไปบนร่องขอบแผ่นบังคับโซ่ตามกําลังของเครื่องจักรกล  

   ๓.๓ บารโ์ซ ่หรือแผ่นบังคับโซ่(Guid Bar or Saw blade) เป็นแผ่นเหล็กมีร่องบนขอบบาร์โดยรอบ

สําหรับให้โซ่เลื่อยวิ่งเคลื่อนที่ไปตามร่อง เมื่อถูกฉุดดว้ยกําลังเครื่องจักรกลผ่านฟันเฟืองโซ่เลื่อย  

   ๓.๔ โซเ่ลื่อย (Chainsaw) เป็นฟันเลื่อยติดกับโซ่ ที่วิ่งไปตามรอ่ งแผ่นบังคับโซ่ เมื่อถูกฉุดดว้ย

กําลังเคร่ืองจักรกลที่ส่งผ่านชุดเฟืองขับโซเ่ลื่อย ทําหน้าที่ตัดวัตถุที่สัมผัส  

 

 

 

      

      

      
 

รูปชุดที่ ๓ 

สลกัยดึบาร์/ปรับความตึงโซ่ 

น๊อดยดึฝาครอบเฟืองโซ่ 

ชุดฟันเฟืองและจานมเูล่ขบัโซ่เล่ือย 

สกรูปรับความตึงโซ่ 

โครงเคร่ืองเล่ือย(Crankcase) 

ฝาครอบเฟืองโซ่และคลชัล๊อคโซ่ 

ลกัษณะฟันเล่ือยท่ีติดกบัโซ่ แผน่บงัคบัโซ่(บาร์) 



๔ 

๔. หลักการใช้งานเล่ือยโซ่ยนต์เบื้องต้น 

   ๔.๑ การเตรียมเลื่อยโซย่นต์ก่อนเร่ิมใช้งาน  

  - ศึกษาคู่มือการใช้งานที่ติดมากับเครื่องให้ละเอียด 

             - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฟังก์ชันต่าง ๆ และความปลอดภัยในการทํางาน เช่น

ระบบลอ๊คโซ่ การประกอบบาร์โซ่ที่ถูกต้อง ตรวจสอบความตึงของโซเ่ลื่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ฟันเลื่อย

มีความคมพร้อมใช้งาน ได้ เป็นอยา่ง ด ีมีการประกอบฝาครอบเฟื องขับโซแ่ละ ขันโซเ่ลื่อย ไว้แนน่หนา

ระบบลอ๊คโซ่ ระบบนํ้ามันหลอ่ลื่นโซเ่ลื่อย คันเรง่นํ้ามัน สวิตซ์เปิด/ปิด อยู่ในสภาวะทํางานได้ตามปกติ 

  -  ก่อนการใช้งานต้องประกอบเครื่องเลื่อยโซย่นต์ให้อยูใ่นสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน  

๔.๒  การประกอบแผ่นบังคับโซแ่ละโซเ่ลื่อย (ดูรูปชุดที่ ๔) 

 

 

 

 
 

๔.๓ วิธีการใช้เลื่อยโซย่นต์ทํางาน(รูปชุดที่ ๕) 

เพ่ือให้เลื่อยโซย่นต์มี ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสามารถทํางานไดอ้ย่างมี ประสิทธิ ควร

ปฏิบัตดิังน้ี 

 -จับเคร่ืองเลื่อยโซย่นต์ด้วยสองมือ กํามือจับให้แนน่ และจับยึดเคร่ืองให้มั่นคง ไมใ่ห้แผ่นบังคับโซ่

และโซส่ัมผัสกับวัตถุใด และให้ถอืเครื่องในแนวที่ไมม่ีส่วนใดของร่างกายอยู่ภายใน วงการหมุนของเครื่องที่

ย่ืนออกไป 

-อย่าทํางานบนพ้ืนผิวที่ไม่มั่นคงหรือมีส่ิงกีดขวางในพืน้ที่ทํางาน ต้องแน่ใจว่าจุดยืนทํางานมีความ

ปลอดภัย 

คลอ้งโซ่เล่ือยบนแผน่บาร์และเฟืองโซ่ สวมบาร์ให้สลกัปรับความตึงโซ่เขา้ไปในรูบาร์โซ่ 

ปิดฝาครอบบาร์โซ่ขนัน๊อตโดยใชไ้ขควงหมุนสกรูปรับความตึงโซ่ ตรวจความตึงโซ่ให้พอดีแลว้ขนัน๊อดฝาครอบเฟืองโซ่ให้แน่น 

รูปชุดที่ ๔ 



๕ 

-ใช้งานเลื่อยโซย่นต์เฉพาะในเวลาที่มีแสงสว่างและทัศนวิสัยที่ดีพอ ระมัดระวังการลื่นไถล หรือ

พ้ืนที่เปียกแฉะ 

-อย่าเลื่อยไมใ้นระดับที่สูงกว่าไหล่ของผู้ใช้งาน หรือยนือยู่บนบันได หรือปีนขึน้ไปบนต้นไมเ้พ่ือทํา

การตัดด้วยเลื่อยโซย่นต์ หรือทํางานโดยเครื่องเอียงมากเกินไป และอย่าให้เคร่ืองสัมผัสดนิในขณะที่เคร่ือง

ยังทํางานอยู่ 

-ก่อนที่จะใช้เคร่ืองเลื่อยตัดทอ่นไม ้ให้ใช้อุปกรณ์ค้ํายันที่ปลอดภัย อย่าใช้เท้าเหยียบที่ช้ินงานที่จะ

ตัด และอยา่ให้คนอื่นจับหรือเหยียบชิ้นงาน จับท่อนไม้ทรงกลมให้แน่นอย่าให้หมุน  

 

    

   
 

 

 
 

 

 

 

วิธีการสตาร์ทเคร่ืองเล่ือย 

ตรวจระบบล๊อคโซ่ก่อนสตาร์ท 

วิธีใชเ้ล่ือยตดัฟันลม้ตน้ไม ้
การใชเ้ล่ือยตดัทอนตน้ไมท่ี้ถูกวิธี 

 

การใชเ้ล่ือยตกแต่ง /ลิดก่ิงไม้
ตน้ไม ้

รูปชุดที่ ๕ 



๖ 

 ลักษณะเล่ือยโซ่ยนต์ตามกฎหมาย 

เป็นเครื่องมือประเภทเครื่องจักรกลสําหรับขับเคลื่อนฟันเลื่อยที่ติดกับโซ ่ที่เรียกว่าโซเ่ลื่อย(Chain saw) 

เพ่ือใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ และให้รวมถึงส่วนหน่ึงส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือดังกล่าว ตามที่

กฎกระทรวงกําหนดลักษณะเลื่อยโซย่นต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซย่นต์ พ.ศ.๒๕๕๕ กําหนดดังนี ้

๑. เครื่องมือสําหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ที่มีฟันเลื่อยติดกับโซ่ ขับเคลื่อน 

ดว้ยกําลังเครื่องจักรกลที่ผลติและประกอบส าเร็จรูปเพ่ือการใช้งาน ที่มีต้นก าลังต้ังแต่หนึง่แรงม้า โดยมี

แผ่นบังคับโซ ่ที่มีขนาดความยาวต้ังแต่ ๑๒ นิว้ 

๒. สว่นหน่ึงส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือตาม ๑ ดังนี ้

ก.เครื่องจักรกลต้นกําลังที่มีการออกแบบตัวเครื่องและอุปกรณ์ประกอบ 

ตัวเครื่องให้มีลักษณะหรือสภาพเพ่ือน ามาประกอบเป็นเคร่ืองมือตามข้อ ๑ โดยเฉพาะ ที่มีต้นก าลงัต้ังแต่

หน่ึงแรงม้า  

    ข.  แผ่นบังคับโซ่ ที่มีขนาดความยาวต้ังแต่ ๑๒ นิว้ 

ดังน้ัน ลักษณะของเลื่อยโซย่นต์ตามกฎหมาย จึงประกอบดว้ย 

๑. เครื่องจักรกลที่มีกําลังแรงม้าต้ังแต่หนึ่งแรงม้า พร้อมแผ่นบังคับโซ่ 

และโซเ่ลื่อยความยาวต้ังแต่สบิสองน้ิว ประกอบครบชุดสมบูรณ์พร้อมใช้งานตามกฎกระทรวงฯข้อ ๑ (ดูรูป

ชุดที่ ๑) 

๒. สว่นของเครื่องจักรกลที่ออกแบบตัวเครื่องและ อุปกรณ์ ให้มีลักษณะหรือ สภาพเพ่ือนํามา

ประกอบเป็นเลื่อยโซ่ยนต์ ตาม ข้อ ๑โดยเฉพาะ  ที่มีกําลังแรงม้า ต้ังแต่หนึ่งแรงม้า ตามกฎ กระทรวงฯ 

ข้อ ๒ (ก) ตัวอย่างเชน่ เครื่อง เจียรไฟฟ้าสําหรับเจียรหิน ตัดเหล็ ก คอนกรีต ที่ดัดแปลงแกนเพลาขับ ดว้ย

การติดต้ังชุดฟันเฟืองเพ่ือฉุดหรือขับโซ่เลื่อย เป็นต้น  

 ๓. เฉพาะแผ่นบังคับโซ่ที่มคีวามยาวสําหรับสว่นที่ใช้งานจริงต้ังแต่ 

สบิสองน้ิวตามกฎกระทรวงฯ ข้อ ๒ (ข)   

 กิจการท่ีต้องรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ 

 ๑.การมีและใช้เลื่อยโซย่นต์ 

 ๒.การผลติเลื่อยโซย่นต์เพื่อการจําหน่าย 

 ๓.การนําเข้าเลื่อยโซย่นต์มาในราชอาณาจักร เพ่ือใช้และเพื่อจําหน่าย 

 ๔.การเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซย่นต์ให้มีกําลังเคร่ืองจักรกลเพ่ิมขึ้น 

๕.การซ่อมแซมเลื่อยโซย่นต์เป็นธุรกิจเพ่ือสนิจ้าง 

 ๖.การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ให้มหีรือใช้เลื่อยโซย่นต์ 

 ๗.การนําเลื่อยโซย่นต์ออกไปใช้นอกพ้ืนที่ที่ไดรั้บอนุญาตเป็นการช่ัวคราว 

          
       



   ๗          

ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้มีเลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.๓) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

เอกสาร คุณสมบติัถูกตอ้ง  
   ไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม 

ยืน่ค าขอ ลซ. 1+เอกสาร 

เอกสาร/คุณสมบติัไม่
ถูกตอ้ง/มีลกัษณะตอ้งห้าม 

ผูข้อฯ จดัหาเล่ือยโซ่ยนตต์ามเวลาใน
ใบรับรอง(ลซ.๒) มอบให้นายทะเบียนฯ
ตรวจสอบภายใน ๓๐ วนันบัแต่วนัไดม้า 

ผูข้อมี/ขอใช ้

ไม่อนุญาต+แจง้ผลใน ๓๐ วนั 

นบัแต่รับค าขอ/วนัท่ีเอกสาร 
      หลกัฐานครบถว้น 

ออกใบรับรองให้มี 

เล่ือยโซ่ยนต ์(ลซ.๒) 

เอกสารหลกัฐานแนบค าขอ ลซ.๑ 
บุคคลธรรมดา 
  -ส าเนาบตัรประชาชน+ทะเบียนบา้น 

  -หลกัฐานการประกอบอาชีพ 

-รายละเอียดเก่ียวกบัอาชีพ/กิจการท่ีตอ้งใช ้
  เล่ือยโซ่ยนต ์

   -รายละเอียดเล่ือยโซ่ยนตท่ี์ขออนุญาตฯ 
กรณนิีตบุิคคลให้เพิ่มเอกสาร ดังนี ้
     -ส าเนาหนงัสือรับรองจดทะเบียนนิติ
บุคคล+ หนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบั
บริษทัฯ     ท่ีจดทะเบียน 
    -ส าเนาบตัรประชาชน+ทะเบียนบา้น 

      ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล 
 

เล่ือยโซ่ยนตไ์ม่ถูกตอ้ง 
ตามใบรับรองฯไม่ออก
ใบอนุญาต แจง้ผูข้อฯ 

จ าหน่ายเล่ือยโซ่ยนตใ์น ๖๐ 
วนั นบัแต่วนัไดรั้บแจง้ 

เล่ือยโซ่ยนตถ์ูกตอ้งตามใบรับรองฯ 
 

คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้าม ตามมาตรา 5  
- ประกอบอาชีพ/กิจการท่ีตอ้งใชเ้ล่ือยโซ่ยนต ์

- ไม่เคยตอ้งโทษตามกฎหมายดงัต่อไปน้ี 

(1) เล่ือยโซ่ยนต ์
(2) ว่าดว้ยการป่าไม ้

(3) ว่าดว้ยป่าสงวนแห่งชาติ 

(4) ว่าดว้ยอุทยานแห่งชาติ 

(5) ว่าดว้ยการสงวนและคุมครองสัตวป่์า 
 

 

ผูข้อฯ มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งยนืยนั 

ไม่อนุญาตต่อรัฐมนตรีฯใน ๓๐ วนั
นบัแต่วนัไดรั้บแจง้ค าสั่งยนืยนั 

นายทะเบียนฯยนืยนั 

ค าสั่งไม่อนุญาต 

ออกใบอนุญาตให้มี 

เล่ือยโซ่ยนต(์ลซ.๓) 

นายทะเบียนฯ เห็นดว้ยค าอุทธรณ์ 

                                          

-                 20             

-              

-             /                         

-                       /          
 

ผูข้อฯ ใชสิ้ทธิอุทธรณ์ค าสั่ง 
ไม่อนุญาตต่อนายทะเบียนฯ 

ใน ๓๐ วนันบัแต่วนัมีค าสั่ง 



 ๘ 

 

     ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้ผลติเลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.๕) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

               

 

 

 

เอกสาร คุณสมบติัถูกตอ้ง  
   ไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม 

ยืน่ค าขอ ลซ. ๔+เอกสาร 

เอกสาร/คุณสมบติัไม่
ถูกตอ้ง/มีลกัษณะตอ้งห้าม 

ผูข้อผลิต 

ไม่อนุญาต+แจง้ผลใน ๖๐ วนั 

นบัแต่รับค าขอ/วนัท่ีเอกสาร 
      หลกัฐานครบถว้น 

เอกสารหลกัฐานแนบค าขอ ลซ.๔ 

บุคคลธรรมดา 
  -ส าเนาบตัรประชาชน+ทะเบียนบา้น 

-หลกัฐานการการมีสิทธิในสถานท่ีท่ีท าการ 
  ผลิต เช่นส าเนาหลกัฐานท่ีดิน, สัญญาเช่า 
  หนงัสือยนิยอมของผูมี้สิทธิในท่ีดินท่ียนิยอม/ 
  อนุญาตให้ใชท่ี้ดินเพ่ือการผลิตเล่ือยโซ่ยนต ์
-รายละเอียดของเล่ือยโซ่ยนตท่ี์ผลิต รวมทั้ง 
  กระบวนการ ขั้นตอนการผลิตเล่ือยโซ่ยนต ์

   -ส าเนาใบอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิต 
   -แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งสถานท่ีผลิต 
กรณนิีตบุิคคลให้เพิ่มเอกสาร ดังนี ้
     -ส าเนาหนงัสือรับรองจดทะเบียนนิติ
บุคคล+ 

       หนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบับริษทัฯ 

     ท่ีจดทะเบียน 
    -ส าเนาบตัรประชาชน+ทะเบียนบา้น 

      ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล 
 

ผูข้อฯ ใชสิ้ทธิอุทธรณ์ค าสั่ง 
ไม่อนุญาตต่อนายทะเบียนฯ 

ใน ๓๐ วนันบัแต่วนัมีค าสั่ง 

นายทะเบียนฯ เห็นดว้ยค าอุทธรณ์ 

คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎกระทรวงฯ  
- อายไุม่ต ่ากว่า 20 ปี บริบรูณ์ 

- มีสัญชาติไทย 
- มีภูมิล  าเนา/ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ/เสมือนไร้ 
   ความสามารถ 
- ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
- ไม่อยูร่ะหว่างถูกพกัใชใ้บอนุญาต/ถูกเพิกถอน 

   ใบอนุญาตท่ีออกตาม พ.ร.บ.เล่ือยโซ่ยนต ์
 

 

นายทะเบียนฯยนืยนั 

ค าสั่งไม่อนุญาต 

ผูข้อฯ มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งยนืยนั 

ไม่อนุญาตต่อรัฐมนตรีฯใน ๓๐ วนั
นบัแต่วนัไดรั้บแจง้ค าสั่งยนืยนั 

ออกใบอนุญาตให้ผลิต
เล่ือยโซ่ยนต(์ลซ.๕) + 

แจง้ผลใน ๖๐ วนันบัแต่
รับค าขอ/วนัท่ีเอกสาร
หลกัฐานครบถว้น 



 

๙ 

                     ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้น าเข้าเลือ่ยโซ่ยนต์ (ลซ.๗)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

            

  

 

 

 

 

 

เอกสาร คุณสมบติัถูกตอ้ง  
   ไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม 

ยืน่ค าขอ ลซ. ๖+เอกสาร 

เอกสาร/คุณสมบติัไม่
ถูกตอ้ง/มีลกัษณะตอ้งห้าม 

    ผูข้อน าเขา้
ฯ 

ไม่อนุญาต+แจง้ผลใน ๓๐ วนั 

นบัแต่รับค าขอ/วนัท่ีเอกสาร 
      หลกัฐานครบถว้น 

เอกสารหลกัฐานแนบค าขอ ลซ.๖ 
บุคคลธรรมดา 
  -ส าเนาบตัรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบา้น 

-หลกัฐานการมีสิทธิในสถานท่ีเก็บเล่ือยโซ่ยนต ์

  เช่น ส าเนาหลกัฐานท่ีดิน, สัญญาเช่า, หนงัสือ 
  ยนิยอมของผูมี้สิทธิในท่ีดินท่ียนิยอม/ให้ใช ้

  เป็นสถานท่ีเก็บเล่ือยโซ่ยนต ์
-รายละเอียดของเล่ือยโซ่ยนตท่ี์จะน าเขา้มาฯ 

   -แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งสถานท่ีเก็บเล่ือย 
    โซ่ยนต ์
กรณนิีตบุิคคลให้เพิ่มเอกสาร ดังนี ้
     -ส าเนาหนงัสือรับรองจดทะเบียนนิติ
บุคคล+ หนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบั
บริษทัฯ ท่ีจดทะเบียน 
    -ส าเนาบตัรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบา้น 

      ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล 
 

ผูข้อฯ ใชสิ้ทธิอุทธรณ์ค าสั่ง 
ไม่อนุญาตต่อนายทะเบียนฯ 

ใน ๓๐ วนันบัแต่วนัมีค าสั่ง 
ตามมาตรา ๑๕ 

นายทะเบียนฯ พิจารณาอุทธรณ์ 
เห็นดว้ยค าอุทธรณ์ 

คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎกระทรวงฯ  
- อายไุม่ต ่ากว่า 20 ปี บริบรูณ์ 

- มีสัญชาติไทย 
- มีภูมิล  าเนา/ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ/เสมือนไร้ 
   ความสามารถ 
- ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
- ไม่อยูร่ะหว่างถูกพกัใชใ้บอนุญาต/ถูกเพิกถอน 

   ใบอนุญาตท่ีออกตาม พ.ร.บ.เล่ือยโซ่ยนต ์
 

 

นายทะเบียนฯพิจารณา
ยนืยนัค าสั่งไม่อนุญาต 

ผูข้อฯ มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งยนืยนั 

ไม่อนุญาตต่อรัฐมนตรีฯใน ๓๐ วนั
นบัแต่วนัไดรั้บแจง้ค าสั่งยนืยนั 

ออกใบอนุญาตให้น าเขา้ 
เล่ือยโซ่ยนต(์ลซ.๗) 
แจง้ผลใน ๓๐ วนันบัแต่
รับค าขอ/วนัท่ีเอกสาร
หลกัฐานครบถว้น 



            

 ๑๐ 
              

     ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลือ่ยโซ่ยนต์ เป็นธุรกจิเพือ่สินจ้าง (ลซ.๑๗)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
             ๑๑ 

 

            

 

 

 

เอกสาร คุณสมบติัถูกตอ้ง  
   ไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม 

ยืน่ค าขอ ลซ.๑๖+เอกสาร 

เอกสาร/คุณสมบติัไม่
ถูกตอ้ง/มีลกัษณะตอ้งห้าม 

ผูข้อซ่อมแซมฯ 

ไม่อนุญาต+แจง้ผลใน ๔๕ วนั
นบัแต่รับค าขอ/วนัท่ีเอกสาร 
      หลกัฐานครบถว้น 

เอกสารหลกัฐานแนบค าขอ ลซ.๑๖ 
บุคคลธรรมดา 
  -ส าเนาบตัรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบา้น 

-หลกัฐานการมีสิทธิในสถานท่ีซ่อมแซมเล่ือย 
  โซ่ยนตเ์ช่น ส าเนาหลกัฐานท่ีดิน, สัญญาเช่า,  
  หนงัสือยนิยอมของผูมี้สิทธิในท่ีดินท่ียนิยอม/ 
  ให้ใชเ้ป็นสถานท่ีซ่อมแซมเล่ือยโซ่ยนต์ 

   -แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งสถานท่ีซ่อมแซมเล่ือย 
    โซ่ยนต ์
กรณนิีตบุิคคลให้เพิ่มเอกสาร ดังนี ้
     -ส าเนาหนงัสือรับรองจดทะเบียนนิติ
บุคคล+ 

       หนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบับริษทัฯ 

     ท่ีจดทะเบียน 
    -ส าเนาบตัรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบา้น 

      ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล 
 

ผูข้อฯ ใชสิ้ทธิอุทธรณ์ค าสั่ง 
ไม่อนุญาตต่อนายทะเบียนฯ 

ใน ๓๐ วนันบัแต่วนัมีค าสั่ง 
ตามมาตรา ๑๕ 

นายทะเบียนฯ พิจารณาอุทธรณ์ 
เห็นดว้ยค าอุทธรณ์ คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎกระทรวงฯ  

- อายไุม่ต ่ากว่า 20 ปี บริบรูณ์ 

- มีสัญชาติไทย 
- มีภูมิล  าเนา/ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ/เสมือนไร้ 
   ความสามารถ 
- ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
- ไม่อยูร่ะหว่างถูกพกัใชใ้บอนุญาต/ถูกเพิกถอน 

   ใบอนุญาตท่ีออกตาม พ.ร.บ.เล่ือยโซ่ยนต ์
 

 

นายทะเบียนฯพิจารณา
ยนืยนัค าสั่งไม่อนุญาต 

ผูข้อฯ มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งยนืยนั 

ไม่อนุญาตต่อรัฐมนตรีฯใน ๓๐ วนั
นบัแต่วนัไดรั้บแจง้ค าสั่งยนืยนั 

ออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเล่ือยโซ่ยนต ์
เป็นธุรกิจเพ่ือสินจา้ง(ลซ.๑๗)  แจง้ผลใน 
๔๕ วนันบัแต่รับค าขอ/วนัท่ีเอกสาร
หลกัฐานครบถว้น 



๑๑ 

 

ขั้นตอนขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  
ตามมาตรา 6 (เปลี่ยนแปลงพืน้ที่ถาวร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

ผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.3) 

ภายในจงัหวดัที่ไดอ้อกใบอนุญาต 

จดแจง้การเปล่ียนแปลงพื้นที่ดา้นหลงั 
ใบอนุญาต(ลซ.3)+ เปล่ียนเคร่ืองหมาย 
เล่ือยโซ่ยนตใ์หผู้รั้บอนุญาตใหม่ 

ไปยงัจงัหวดัอ่ืน 

ยืน่ค  าขอแบบ ลซ.10 ต่อนายทะเบียนฯ  
ทอ้งที่จงัหวดัที่จะน าไปใช ้  

 

ยืน่ค  าขอแบบ ลซ.10 ต่อนายทะเบียนฯ  
ทอ้งที่ออกใบอนุญาต  

จดแจง้การเปล่ียนแปลงพื้นที่ดา้นหลงั 
ใบอนุญาต (ลซ.3)โดยไม่ตอ้งเปล่ียน 

เคร่ืองหมายเล่ือยโซ่ยนตใ์หม่ 

แจง้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนตพ์ื้นที่ที่ระบุไวใ้น 

ใบอนุญาตใหมี้เล่ือยโซ่ยนต(์ผูอ้อกใบอนุญาต) 

ขอเปล่ียนแปลง 
พื้นที่การมี/การ
ใช ้

ระบุเหตุผล ความจ าเป็นใน  การขอ
เปล่ียนแปลงพื้นที่ ยา้ยที่ประกอบการ/
ภูมิล าเนาที่ตอ้งใชเ้ล่ือยโซ่ยนต ์
 

นายทะเบียนเล่ือยโซ่
ยนตพ์จิารณาอนุญาต 



๑๒ 
              

     ขั้นตอนขออนุญาตน าเลือ่ยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืน้ที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการช่ัวคราว (ลซ.๑๓) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

              

 

 
 ๑๓ 

 

ออกใบรับค าขออนุญาตน าเล่ือยโซ่ยนต ์
ออกใชน้อกพ้ืนท่ีฯ เป็นการชัว่คราว 
(ลซ.๑๒) ให้ผูข้อฯไวเ้ป็นหลกัฐาน 

นายทะเบียนฯไม่พิจารณาใดๆ ตามค าขอฯ 

ภายใน ๑๕ วนันบัแต่วนัรับค าขอฯ ถือว่า 
มีค าสั่งอนุญาตฯ ให้ใบรับค าขอฯ(ลซ.๑๒)  
เป็นเสมือนหนงัสืออนุญาตฯ(ลซ.๑๓)  

  อนุญาต 

ไม่อนุญาต 
 

กรณีขอน าขา้มจงัหวดั แจง้+ส่งส าเนาใบรับ 

ค าขอฯ(ลซ.๑๒) ให้นายทะเบียนฯพ้ืนท่ี 

ท่ีระบุใน ลซ.๑๒ ทราบใน ๑๕ วนั นบัแต่ 

วนัครบก าหนดพิจารณาค าขอฯ ไปประกาศ
ไว ้ณ องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินพ้ืนท่ีนั้น 

ผูข้อฯ ใชสิ้ทธิอุทธรณ์ค าสั่งไม่อนุญาตต่อ
นายทะเบียนฯใน ๓๐ วนันบัแต่วนัมีค าสั่ง 
 

 

แจง้ผลนายทะเบียนฯพ้ืนท่ีท่ีระบุในค าขอ+ผูข้อฯ
ทราบใน ๑๕ วนันบัแต่วนัรับค าขอ +ให้ผูข้อ
ส่งคืนใบรับค าขอฯ ลซ.๑๒ ตามเวลาท่ีก าหนด 

นายทะเบียนฯ เห็นดว้ย 
ค าอุทธรณ์ 

 

ออกหนงัสืออนุญาตฯ(ลซ.๑๓)  
แจง้ผลให้ผูข้อฯ ทราบภายใน 

 ๑๕ วนั นบัแต่วนัรับค าขอ 

 

ผูรั้บอนุญาตให้มี 

เล่ือยโซ่ยนต(์ลซ.๓)  
ยืน่ค าขอ ลซ.๑๑ นายทะเบียนฯ  
ทอ้งท่ีออก ลซ.๓ พร้อมเอกสาร 

เอกสารหลกัฐานแนบค าขอ ลซ.๑๐ 
บุคคลธรรมดา 
  -ส าเนาบตัรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบา้น 

  -หลกัฐานการประกอบอาชีพ 

-รายละเอียดเก่ียวกบัอาชีพ/กิจการท่ีตอ้งใชเ้ล่ือยโซ่ยนต ์
   -ใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต(์ลซ.๓) ตน้ฉบบัจริง 
   -หลกัฐานการเปล่ียนแปลงภูมิล  าเนา/สถานประกอบกิจการท่ีตอ้งใชเ้ล่ือยโซ่ยนต ์

กรณนิีตบุิคคลให้เพิ่มเอกสาร ดังนี ้
     -ส าเนาหนงัสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล+หนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบั 

      บริษทัฯ ท่ีจดทะเบียน 
    -ส าเนาบตัรประชาชน+ทะเบียนบา้นผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล 
 

ผูข้อฯ มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งยนืยนั 

ไม่อนุญาตต่อรัฐมนตรีฯใน ๓๐ วนั
นบัแต่วนัไดรั้บแจง้ค าสั่งยนืยนั 
 

น 

 

นายทะเบียนฯยนืยนั 

ค าสั่งไม่อนุญาต 
 

กรณีขอน าขา้มจงัหวดั  แจง้ + ส่งส าเนา
หนงัสืออนุญาตฯ (ลซ.๑๓)ให้นายทะเบียนฯ 
พ้ืนท่ีท่ีระบุใน ลซ.๑๓ ไปประกาศไว ้ณ 
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินของพ้ืนท่ีนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

   ขั้นตอนขออนุญาตเปลีย่นแปลงเลือ่ยโซ่ยนต์ให้มีก าลงัเคร่ืองจักรกลเพิม่ขึน้ (ลซ.๘)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารถูกตอ้ง+ มีเหตุ
จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง 
     ก าลงัเล่ือยโซ่ยนต ์

ยืน่ค าขอ ลซ.๘+เอกสาร 

เอกสารไม่ถูกตอ้ง/ไม่มีเหตุ
จ าเป็นในการเปล่ียนแปลง   
       ก าลงัเล่ือยโซ่ยนต ์

ผูรั้บอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนตฯ์ 

ไม่อนุญาต+แจง้ผลใน ๓๐ วนั 

นบัแต่รับค าขอ/วนัท่ีเอกสาร 
      หลกัฐานครบถว้น 

เอกสารหลกัฐานแนบค าขอ ลซ.๘ 

บุคคลธรรมดา 
-ส าเนาบตัรประชาชน+ 

-ส าเนาทะเบียนบา้น 

-ใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต ์(ลซ.๓)ฉบบัจริง 
   -หลกัฐานการเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรกล/ 
    เอกสารรับรองก าลงัเคร่ืองจกัรกลจากวิศกร 
    เคร่ืองกล/ผูรั้บอนุญาตให้ซ่อมแซมเล่ือย 
    โซ่ยนต ์เป็นธุรกิจเพ่ือสินจา้ง 
กรณนิีตบุิคคลให้เพิ่มเอกสาร ดังนี ้
     -ส าเนาหนงัสือรับรองจดทะเบียนนิติ
บุคคล+ หนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบั
บริษทัฯ     ท่ีจดทะเบียน 
    -ส าเนาบตัรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบา้น 

      ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล 
 

นายทะเบียนฯอนุญาต บนัทึกการ
เปล่ียนแปลงก าลงัเคร่ืองจกัรกลใน
ใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต(์ลซ.๓)  
แจง้ผลใน ๓๐ วนันบัแต่รับค าขอ/ 
วนัท่ีเอกสารหลกัฐานครบถว้น 

นายทะเบียนฯ พิจารณาอุทธรณ์ 
เห็นดว้ยค าอุทธรณ์ 

นายทะเบียนฯพิจารณา
ยนืยนัค าสั่งไม่อนุญาต 

ผูข้อฯ มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งยนืยนั 

ไม่อนุญาตต่อรัฐมนตรีฯใน ๓๐ วนั
นบัแต่วนัไดรั้บแจง้ค าสั่งยนืยนั 

ผูข้อฯ ใชสิ้ทธิอุทธรณ์ค าสั่ง 
ไม่อนุญาตต่อนายทะเบียนฯ 

ใน ๓๐ วนันบัแต่วนัมีค าสั่ง 
ตามมาตรา ๑๕ 



๑๔                     
  ขั้นตอนขอรับโอนมรดกเลือ่ยโซ่ยนต์ตามมาตรา ๑๑  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

เสียชีวิต 
ผูรั้บอนุญาตให้มี 

เล่ือยโซ่ยนต(์ลซ.๓) 

ภายใน ๖ เดือนนบัแต่ผูรั้บอนุญาตตาย/
วนัท่ีขอ้โตแ้ยง้สิทธิของทายาทถึงท่ีสุด  
ให้ทายาท/ผูจ้ดัการมรดกยืน่ขอรับโอน
ตามแบบ ลซ.๑ เพ่ือขออนุญาตใหม่ 

ทายาท/ผูจ้ดัการมรดกไม่ด าเนิน 

การตามก าหนด นายทะเบียนฯ 
จดัการขายทอดตลาดเล่ือยโซ่ยนต์
ยนต ์

อนุญาต 
 

ไม่อนุญาต 

นายทะเบียนฯ 
 

สั่งทายาท/ผูจ้ดัการ เก็บรักษาไว/้ใช้
เล่ือยโซ่ยนตไ์ดจ้นกว่าขอ้โตแ้ยง้
สิทธิของทายาทถึงท่ีสุด 
 

แจง้+สั่งทายาท/ผูจ้ดัการ 

จ าหน่ายเล่ือยโซ่ยนตภ์าย 
ใน ๖ เดือนนบัแต่รับค าสั่ง 

แจง้ผลใน ๓๐ วนันบั 

แต่รับค าขอ/วนัท่ีเอก 
สารหลกัฐานครบถว้น 

นายทะเบียนฯ เห็น 

   ดว้ยค าอุทธรณ์ 

ผูข้อฯ ใชสิ้ทธิอุทธรณ์ค าสั่ง
ต่อนายทะเบียนฯใน ๓๐ วนั
นบัแต่วนัมีค าสั่งตาม ม. ๑๕ 

ทายาทผูค้รอบครองเล่ือยโซ่ยนต/์ผูจ้ดัการ 
มรดกของผูต้าย แจง้การตาย+การครอบ 

ครองภายใน ๖๐ วนันบัแต่ทราบการตาย 

ออกใบอนุญาตให้มี 

เล่ือยโซ่ยนต(์ลซ.๓) 

ผูข้อฯ มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งยนืยนั 

ไม่อนุญาตต่อรัฐมนตรีฯใน ๓๐ วนั
นบัแต่วนัไดรั้บแจง้ค าสั่งยนืยนั 

เอกสารหลกัฐานแนบค าร้องตามมาตรา ๑๑ 
-ส าเนาบตัรประชาชนของผูแ้จง้และผูต้าย 
-ส าเนาทะเบียนบา้นของผูแ้จง้และผูต้าย 
-ส าเนาใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต ์(ลซ.๓)  ของผูต้าย 

   -ส าเนาใบมรณบตัรของผูต้าย 
-ส าเนาค าสั่งศาลแต่งตั้งผูจ้ดัการมรดก(ถา้มี) 
-บญัชีเครือญาติของเจา้มรดก 

   -หนงัสือความยนิยอมของทายาทเจา้มรดก     (ถา้มี) 

นายทะเบียนฯ 

ยนืยนัค าสั่งฯ 



๑๕  

แนวทางปฏิบัติของผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ 

แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๓) 

๑.ข้อควรปฏิบัติในการใช้เลื่อยโซย่นต์ที่ไดรั้บอนุญาตสําหรับประกอบ 

กิจการหรือประกอบอาชีพโดยสุจริตและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด ดังน้ี  

  (๑) ให้พกพาใบอนุญาต/สําเนาภาพถ่ายใบอนุญาตสําหรับเลื่อยโซย่นต์ที่ได้รับใบอนุญาตทุกคร้ัง

เมื่อนําเคลื่อนย้าย/ใช้เลื่อยโซย่นต์ 

  (๒) ใช้เลื่อยโซย่นต์เฉพาะพืน้ที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่าน้ัน 

  (๓) การใช้นอกพ้ืนที่/ให้ผู้อื่นนําไปใช้นอกพ้ืนที่ที่ระบุไว้ตาม (๒) เป็นการช่ัวคราว ต้องขออนุญาต

ต่อนายทะเบียนเลื่อยโซย่นต์กอ่นทุกคร้ัง 

  (๔) หากต้องการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่การใช้ เลื่อยโซย่นต์ให้ต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตอย่าง

ถาวร ให้ย่ืนคําขออนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซย่นต์ท้องที่ที่นําไปใช้   

(๕) ใช้เลื่อยโซย่นต์ที่ไดรั้บอนุญาตตัดไม้หรือ แปรรูปไม้ที่ชอบดว้ยกฎหมายเท่านัน้ 

  (๖) การให้ผู้อื่นนําเลื่อยโซย่นต์ที่ไดรั้บอนุญาต ไปใช้ ผู้รับอนุญาตต้องควบคุมกํากับดูแลอยา่ง

ใกลชิ้ด หากมีการนําเลื่อยโซย่นต์ไปใช้กระทําผิดกฎหมายป่าไม้ ถอืว่าผู้รับอนุญาตเป็นผูก้ระทําผิดร่วมกับผู้ที่

นําไปใช้ด้วยตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซย่นต์ พ.ศ.๒๕๔๕ 

  (๗) ต้องดูแลรักษาเครื่องหมายเลื่อยโซย่นต์มใิห้ชํารุดเสยีหาย ถ้ามกีารชํารุดเสยีหายให้รีบแจ้ง

นายทะเบียนฯเพ่ือทําเครื่องหมายเลื่อยโซย่นต์ใหม่ทันที 

  (๘) เมื่อเลื่อยโซย่นต์สูญหาย /ชํารุดเสยีหาย  ใช้งานไมไ่ด้ ให้แจ้งการสูญหาย /ชํารุดเสยีหายต่อ

นายทะเบียนเพ่ือยกเลกิการใช้ใบอนุญาตทันที 

  (๙) ห้ามเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซย่นต์ให้มกีําลังเคร่ืองจักรกลเพ่ิมขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต    

เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซย่นต์          

(๑๐) เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซย่นต์ตาย ให้ทายาท/ผู้จัดการมรดกของผู้ตายแจ้งการตายและ

การครอบครองเลือ่ยโซย่นต์ต่อนายทะเบียนฯภายใน ๖๐ วัน นับแต่ทราบการตายของผู้รับใบอนุญาตตามขั้นตอนใน

หน้าที ่๑๔                  

    ๒. การขอเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ให้มหีรือใช้เลื่อยโซย่นต์ให้แตกต่างไปจากที่ ระบุไว้ในใบอนุญาต ตาม

มาตรา ๖  ให้ปฏิบัต ิดังน้ี 

๒.๑ เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ ภายในจังหวัดเดยีวกันกับ ที่ไดรั้บใบอนุญาต ให้ย่ืนคําขอต่อนาย

ทะเบียนเลื่อยโซย่นต์ผู้ออกใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์และขัน้ตอนในหน้าที่ ๑๑ 

๒.๒ เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ไปจังหวดัอื่น ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนเลื่อยโซย่นต์จังหวัดที๋นําไปใช้

ตามหลักเกณฑ์และขัน้ตอนในหน้าที่ ๑๑ 
 



๑๖ 

๓. กรณีประสงค์จะนําหรือให้ผู้อื่นนําเลื่อยโซย่นต์ไปใช้นอกพ้ืนที่ที่ไดรั้บอนุญาตเป็นการช่ัวคราว 

จะต้องยื่นคําขออนุญาตต่อนายทะเบียนผู้ออกใบอนุญาต ตามมาตรา ๘ ก่อนนําเลื่อยโซย่นต์ดังกล่าวไปใช้      

ไมน้่อยกว่า ๑๕ วัน และนายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตให้นําไปใช้ไดค้ ราวละไม่เกิน ๙๐ วัน แตห่ากมีความ

จําเป็นในการใช้เลื่อยโซย่นต์เกินกว่า ๙๐ วันก็สามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกครัง้ละไมเ่กิน ๙๐ วัน 

       ๔. การนําเคลื่อนที่   

       กฎหมายไม่ไดบ้ัญญัติห้ามนําเคลื่อนที่ไว้ ผู้รับอนุญาตจึงสามารถนําเลื่อยโซย่นต์เคลื่อนที่ได ้

แตห่้ามนําไปใช้นอกพ้ืนที่ที่กําหนดไว้ และต้องมีใบอนุญาตหรือสําเนาภาพถ่ายใบอนุญาต(ลซ.๓) สําหรับเลื่อยโซย่นต์

เครื่องน้ันไว้เพ่ือแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไดท้ันทีตามมาตรา ๗ 

       ๕. การนําเลื่อยโซย่นต์ที่ไดรั้บใบอนุญาตไปใช้ในการกระทําผิดตาม 

กฎหมายว่าด้วย ป่าไม ้ผู้ไดรั้บอนุญาต อาจต้องรับโทษจําคุกร่วมกับผู้นําไปใช้ตามมาตรา ๙ 

       ดังน้ันเจ้าของเลื่อยโซย่นต์ผู้รับอนุญาตจะให้ผู้ใดใช้ เลื่อยโซย่นต์ จะต้องรับผิดชอบควบคุมกํากับ

มิให้ใช้กระทําผิดกฎหมายป่าไม้ หากมีการกระทําผิดอาจต้องตกเป็นผูต้้องหาร่วมกระทําผิดน้ันๆดว้ย 

      ๖. กรณีผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซย่นต์ตาย 

          ให้ทายาทผู้ครอบครองเลื่อยโซย่นต์หรอืผู้จัดการมรดก แจ้งการตายและการครอบครองตอ่   

นายทะเบียนฯ ภายในกําหนดหกสบิวัน นับแต่วันที่ทราบการตายของผู้ไดรั้บใบอนุญาต 

          ผู้จัดการมรดกหรือทายาทตอ้งขออนุญาตเลื่อยโซย่นต์มรดกน้ันใหม่ภายใน ๖ เดอืน นับแต่วันที่

ผู้รับใบอนุญาต(เจ้ามรดก)ตาย หรือนับแตว่ันที่ขอ้โต้แย้งเรื่องสทิธิการรับมรดกของทายาทถึงที่สุด 

แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์(ลซ.๕) 

ผู้รับใบอนุญาตให้ผลติเลื่อยโซย่นต์(ลซ.๕) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตอย่าง

เครง่ครัด ดังน้ี  

  ๑.ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ไดรั้บอนุญาตให้ผลติเลื่อยโซย่นต์ 

  ๒.ต้องดําเนินการผลติเลื่อยโซย่นต์ให้ถูกต้องตรงตามกระบวนการผลติและคุณลักษณะของ

เลื่อยโซย่นต์ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลติและคุณลักษณะของเลื่อยโซย่นต์ต้อง

แจ้งให้นายทะเบียนเลื่อยโซย่นต์ทราบพร้อมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลติและคุณลักษณะเลื่อยโซย่นต์

ที่ขอเปลี่ยนแปลงก่อนการผลติ 

  ๓.จัดทําหมายเลขหน่วยการผลติ บนเลื่อยโซย่นต์ ให้เป็นไปตามรูปแบบ ที่กําหนดไว้ในระเบียบ

กรมป่าไมว้่า ดว้ยหลักเกณฑ์และวิธกีารทําหมายเลขบนเลื่อยโซย่นต์ฯ พ .ศ.๒๕๕๖ พร้อมทั้งจัดทําบัญชีและ

หมายเลขแสดงหน่วยการผลติและการจําหน่ายตามแบบ ลซ.๕/๑ และ ลซ .๕/๒ แจ้งนายทะเบียนเลื่อยโซย่นต์ผู้

ออกใบอนุญาตทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันสิ้นเดอืนทุกๆเดอืน 



๑๗ 

  ๔.การจําหน่ายเลื่อยโซย่นต์ ที่ผลติให้จําหน่ายแก่เฉพาะผู้ที่ไดรั้บใบรับรองให้มีเลื่อยโซย่นต์    

(ลซ.๒) เท่าน้ัน และต้องบันทึกขอ้มูลด้านหลังใบรับรองให้มเีลื่อยโซย่นต์ (ลซ.๒) ให้ถูกต้องตรงกันทั้งตอนกลาง

และตอนปลาย แล้วเก็บรักษา ลซ .๒ ตอนกลางไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ สว่นตอนปล าย

มอบให้แก่ผูซ้ือ้เลื่อยโซย่นต์ 

  ๕.กรณี ไม่ ประสงค์จะประกอบกิจการผลติเลื่อยโซย่นต์ ตามใบอนุญาตอีกต่อไป  ให้แจ้ง        

นายทะเบียนเลื่อยโซย่นต์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันกอ่นเลกิประกอบกิจการ และให้จัดการจําหน่าย

เลื่อยโซย่นต์ที่ยังคงมีอยู่ในครอบครองให้แลว้เสร็ จภายในเวลาดังกลา่ว  พร้อมทั้งให้นําใบอนุญาตสง่คืนต่อ       

นายทะเบียนเลื่อยโซย่นต์เพ่ือประทับตรายกเลิกใบอนุญาต 

   หากไม่สามารถจําหน่ายเลื่อยโซย่นต์ให้แลว้เสร็จภายในเวลาที่กําหนด นายทะเบียนเลื่อยโซย่นต์

จะเข้าไปดําเนินการขายทอดตลาดเลื่อยโซย่นต์ที่เหลอือยู่  ได้เงินสุทธเิท่าใดจะสง่มอบให้ผู้รับอนุญาตที่แจ้งเลกิ

ประกอบกิจการ 

  ๖.ผู้รับอนุญาตต้องอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซย่นต์ 

แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้น าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์(ลซ.๗) 

ผู้รับใบอนุญาตให้ผลติเลื่อยโซย่น ต์(ลซ.๗) ต้องปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต

อย่างเคร่งครัด ดังน้ี  

๑. ผู้นําเข้าเลื่อยโซย่นต์เพื่อใช้  เมื่อนําเข้าเลื่อยโซย่นต์ตามที่ไดรั้บใบอนุญาตแล้วให้นํา  

เลื่อยโซย่นต์และใบรับรองให้มีเลื่อยโซย่นต์ (ลซ .๒) มอบให้นายทะเบียนเลื่อยโซย่นต์เพื่อดําเนนิการออก

ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซย่นต์(ลซ.๓) ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับมอบเลื่อยโซย่นต์จากศุลกากรถูกต้องแลว้ 

๒.ผู้นําเข้าเลื่อยโซย่นต์เพื่อจําหน่าย  เมื่อได้นําเข้าเลื่อยโซย่นต์ตามที่ไดรั้บใบอนุญาตแล้ว  ต้อง

ปฏิบัตติามเงื่อนไขการอนุญาต ดังน้ี 

     ๒.๑ แจ้งข้อเท็จจรงิใน การนํา เข้าเลื่อยโซย่นต์ ตามใบอนุญาตต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไดรั้บ

มอบหมายจาก นายทะเบียนเลื่อยโซย่นต์  เพ่ือให้กําหนดหมายเลขหน่วยการนําเข้าไปดําเนินการจัดทํา ลงบน  

เลื่อยโซย่นต์ ที่มีการนําเข้ามาแตล่ะเคร่ือง ตามรูปแบบที่กําหนดไว้ในระเบียบกรมป่าไมว้่าดว้ยหลักเกณฑ์และ

วิธีการทําหมายเลขบนเลื่อยโซย่นต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๖ พร้อมทั้งจัดทําบัญชีรับและการจําหน่ายเลื่อยโซย่นต์ตามแบบ 

ลซ.๗/๑ และ ลซ .๗/๒ แจ้งนายทะเบียนเลื่อย โซย่นต์ผู้ออกใบอนุญาตทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วัน ที่รับมอบ

เลื่อยโซ่ยนต์จากศุลกากรถูกต้องแล้ว 

  ๒.๒ ภายในวันที่  ๗ ของเดอืนถัดไปทุกสิ้ นเดอืน ให้รายงานสําเนาบั ญชีรับและการจําหน่าย

เลื่อยโซย่นต์ตามแบบ ลซ.๗/๑ และ ลซ.๗/๒ ประจําเดอืนแตล่ะเดอืนให้นายทะเบียนเลื่อยโซย่นต์ทราบและต้อง

เก็บรักษาเลื่อยโซย่นต์ที่มอียู่ในสถานประกอบการให้ถูกต้องตรงกับบัญชีเชน่ว่ามาน้ัน 



๑๘ 

  ๒.๓ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ไดรั้บอนุญาตให้นําเข้าเลื่อยโซย่นต์ 

  ๒.๔ การจําหน่ายเลื่อยโซย่นต์ที่นําเข้ามา ให้จําหน่ายแก่เฉพาะผู้ที่ไดรั้บใบรับรองให้มีเลื่อยโซย่นต์

(ลซ.๒) เท่าน้ัน และต้องบันทึกขอ้มูลด้านหลังใบรับรองให้มเีลื่อยโซย่นต์ (ลซ.๒) ให้ถูกต้องตรงกันทั้งตอนกลาง

และตอนปลาย แล้วเก็บรักษา ลซ .๒ ตอนกลางไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ สว่นตอนปลาย

มอบให้แก่ผูซ้ือ้เลื่อยโซย่นต์ 

  ๒.๕ ผู้รับอนุญาตต้องอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซย่นต์ 

แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเล่ือยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพ่ือสินจ้าง(ลซ.๗) 

ผู้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซย่นต์เป็นธุรกิจเพ่ือสนิจ้าง (ลซ.๑๗)ต้องปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่

กําหนดไว้ในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด ดังน้ี  

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย  ณ สถานที่ที่ไดรั้บอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโ ซ่ยนต์เป็น

ธุรกิจเพ่ือสนิจ้าง 

๒. กระทําการซ่อมแซมเลื่อยโซย่นต์ไดแ้ตเ่ฉพาะเลื่อยโซย่นต์ที่มผีู้ไดรั้บ ใบอนุญาตให้มี         

เลื่อยโซย่นต์(ลซ.๓) และเลื่อยโซย่นต์น้ันมีเคร่ืองหมายเลื่อยโซย่นต์ถูกต้องตรงตามใบอนุญาต 

  ๓.ในการรับซ่อมแซมเลื่อยโซย่นต์ ตอ้งจัดทําบัญชีแสดงเลื่อยโซย่นต์ที่รับไว้ซ่อมแซมตามแบบ 

ลซ.๑๗/๑ และทุกสิ้นเดอืนให้สําเนาบัญชีแสดงเลื่อยโซย่นต์ที่รับไว้ซ่อมแซมแจ้งนายทะเบียนเลื่อยโซย่นต์ทราบ

ภายใน ๗ วันหลังจากสิน้เดอืนทุกเดอืน 

  ๔.กรณีไม่ประสงค์จะดําเนินการซ่อมแซมเลื่อยโซย่นต์ตามใบอนุญาตอีกต่อไป ให้นําใบอนุญาต

สง่คืนต่อนายทะเบียนเลื่อยโซย่นต์เพ่ือประทับตรายกเลิกใบอนุญาต 

  ๕.ผู้รับอนุญาตต้องอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซย่นต์ 

ความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ 

๑. กรณีที่มีโทษในทางอาญา 

๑.๑ มีเลื่อยโซย่นต์โดยไมไ่ด้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔ วรรคหน่ึง มีโทษตามมาตรา ๑๗ จําคุกไม่

เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และริบ เลื่อยโซย่นต์  

๑.๒ เปลี่ยนแปลงเลื่อยโซย่นต์ให้มกีําลังเคร่ืองจักรกลเพ่ิมขึน้โดยไมไ่ด้รับอนุญาตตามมาตรา ๔ 

วรรคสอง มีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

๑.๓ นําเลื่อยโซย่นต์ไปใช้นอกพ้ืนที่ที่กํา หนดโดยไมไ่ด้รับอนุญาตตามมาตรา ๖ และ ๘ ต้อง

ระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



๑๙ 

๑.๔ ไมพ่กพาใบอนุญาตหรือสําเนาใบอนุญาตเมื่อนํา เลื่อยโซย่นต์เคลื่อนที่หรือใช้เลื่อยโซย่ นต์         

ไว้แสดงกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗ ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

๑.๕ ซ่อมแซมเลื่อยโซย่นต์เป็นธุรกิจเพ่ือสนิจ้ างโดยไมไ่ด้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๐ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

  ๒.โทษทางปกครองหรือมาตราการบังคับทางปกครอง 

  ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซย่นต์ทุกกรณีที่มีการฝ่าฝืนและไมป่ฏิบัตติามเงื่อนไข

ที่กําหนดในกฎกระทรวง/ไมป่ฏิบัตติามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต สําหรับผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซย่นต์ 

นอกจากจะมีโทษทางอาญาและริบเลื่อยโซย่นต์แลว้ ยังเป็นเหตุให้นายทะเบียนเลื่อยโซย่นต์เพิกถอนใบ อนุญาต

ได้ สว่นผู้รับใบอนุญาตให้ผลติ นําเข้า และซ่อมแซมเลื่อยโซย่นต์ที่ ฝ่าฝืนและไมป่ฏิบัตติามเงื่อนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง/ไมป่ฏิบัตติามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตมีเพียงโทษทางปกครอง คือนายทะเบียนเลื่อยโซย่นต์

เพิกถอนใบอนุญาตได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
    



 

๒๐ 
พระราชบัญญัติ 

เลื่อยโซ่ยนต์ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

                   

  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เป็นปีท่ี ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ใหป้ระกาศว่า  

โดยท่ีเป็นการสมควรใหม้ีกฎหมายวา่ด้วยเลื่อยโซ่ยนต์  

พระราชบัญญัตนิีม้ีบทบัญญัตบิางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธแิละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 

ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ  แหง่ราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิหก้ระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัตแิหง่กฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหต้ราพระราชบัญญัตข้ึินไวโ้ดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิีเ้รียกว่า “พระราชบัญญัตเิลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิีใ้หใ้ช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“เลื่อยโซ่ยนต์” หมายความวา่ เครื่องมือสําหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ท่ีมีฟันเลื่อยติดกับโซ่ซึ่งขับเคลื่อนด้วย

กําลังเครื่องจักรกล และใหห้มายความรวมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดท่ีเป็นส่วนประกอบของเครื่องมือดังกล่าวดว้ย ท้ังนี้ ตามท่ีรัฐมนตรี

กําหนดในกฎกระทรวง 

“ม”ี หมายความวา่ มีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครอง 

“ผลิต” หมายความวา่ ทําหรือประกอบเพื่อการจําหนา่ย  

“นําเข้า” หมายความวา่ นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 

“พนักงานเจ้าหนา้ท่ี” หมายความวา่ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิี้ 

“นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์” หมายความวา่ อธบิดีหรือผู้ซึ่งอธบิดีมอบหมายสําหรับกรุงเทพมหานครและผู้ว่า

ราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายสําหรับจังหวัดอ่ืน 

“อธบิดี” หมายความวา่ อธบิดีกรมป่าไม้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้ 

มาตรา ๔ หา้มมิให้ผูใ้ดมี ผลิต หรือนําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ เวน้แต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ 

หา้มมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกําลังเครื่องจักรกลเพิ่มข้ึนจากที่ระบุไว้

ในใบอนุญาต เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ได้รับใบอนุญาตใหผ้ลิตเลื่อยโซ่ยนต์ต้องจัดทําบัญชีและหมายเลขแสดงหนว่ยการผลิตตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 

 



๒๑ 

 
การออกใบอนุญาตใหม้ีเลื่อยโซ่ยนต์ ใหน้ายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ทําเครื่องหมายท่ีเลื่อยโซ่ยนต์ตามแบบท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง และระบุพืน้ท่ีท่ีอนุญาตใหม้ีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ไวด้้วย 

มาตรา ๕ คุณสมบัติและลักษณะต้องหา้มของผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔ ใหเ้ป็นไปตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 

ผู้ขอรับใบอนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ต้องประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการท่ีตอ้งใช้เลื่อยโซ่ยนต์และต้องไม่เคย

ต้องโทษสําหรับความผิดตามพระราชบัญญัตนิี ้หรือตามกฎหมายวา่ด้วยป่าไม้ กฎหมายวา่ด้วยป่าสงวนแหง่ชาติ กฎหมายวา่

ด้วยอุทยานแหง่ชาติ หรือกฎหมายวา่ด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตวป่์ามาก่อน 

ความในวรรคสองมิให้นํามาใช้บังคับกับนิตบุิคคลในทางศาสนา และกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วน

ท้องถิ่น รัฐวสิาหกิจ หรือองค์กรอ่ืนของรัฐ 

มาตรา ๖ ในกรณีท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงพืน้ท่ีให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจาก

ท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตตามมาตรา ๔ วรรคหา้ ใหผู้้ได้รับใบอนุญาตดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) สําหรับการเปลี่ยนแปลงพืน้ท่ีภายในจังหวัดเดียวกันกับท่ีได้รับใบอนุญาต ใหผู้้ได้รับใบอนุญาตย่ืนคําขอ

ต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้ออกใบอนุญาต 

(๒) สําหรับการเปลี่ยนแปลงพืน้ท่ีไปยังจังหวัดอ่ืน ใหผู้้ได้รับใบอนุญาตย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้

มีอํานาจในจังหวัดนั้น 

ท้ังนี้ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๗ ผู้ใดมีเลื่อยโซ่ยนต์ต้องมีใบอนุญาตหรือสําเนาภาพถ่ายใบอนุญาตสําหรับเลื่อยโซ่ยนต์เครื่อง นั้น

เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหนา้ท่ีได้ทันที 

มาตรา ๘ ในกรณีท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตใหม้ีเลื่อยโซ่ยนต์ประสงค์จะนําหรือใหผู้้อ่ืนนําเลื่อยโซ่ยนต์ของตน

ออกไปใช้นอกพืน้ท่ีท่ีได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔ วรรคหา้ เป็นการชั่วคราว ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องขออนุญาตโดยระบุพืน้ท่ี 

และระยะเวลาท่ีจะนําไปใช้ตอ่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์และใหน้ายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์อนุญาตหรือไม่อนุญาตภายในสิบหา้วัน

ทําการนับแต่วันท่ีได้รับคําขอ และถ้านายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มิได้ดําเนินการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคําขอใหผู้้ย่ืนคํา

ขออนุญาตทราบภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ใหถ้ือวา่  นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีคําสั่งอนุญาตตามคําขอ และใหถ้ือวา่ใบรับคํา

ขอเสมือนหน่ึงเป็นหนังสืออนุญาต 

ใหน้ายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้อนุญาตแจ้งและส่งสําเนาหนังสืออนุญาตใหแ้ก่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ในพืน้ท่ี

ท่ีระบุในหนังสืออนุญาต ท้ังนี้ ใหน้ายทะเบียนเลื่ อยโซ่ยนต์  ในพืน้ท่ีท่ีระบุในหนังสืออนุญาตประกาศการอนุญาตหรือคําขอ

อนุญาตดังกล่าว ณ ท่ีทําการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของพืน้ท่ีนัน้ 

ในกรณีมีเหตุอันควร ผู้ได้รับใบอนุญาตจะขออนุญาตต่อระยะเวลาท่ีให้นําเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพืน้ท่ีอีก

ได้ แต่ตอ้งขออนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตไวเ้ดิม 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๙ ถ้ามีการนําเลื่อยโซ่ยนต์ท่ีได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔ ไปใช้ในการกระทําผิดตามกฎหมายวา่ด้วย

ป่าไม้ ใหส้ันนิษฐานไวก้่อนว่าผู้ได้รับใบอนุญาตมีสว่นร่วมในการกระทําผิดนัน้ 

มาตรา ๑๐  หา้มมิให้ผู้ใดซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจา้ง เวน้แต่จะได้รับใบอนุญาตจาก          

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ 

 



๒๒ 

 
คุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต การขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธิกีาร 

และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ได้รับใบอนุญาตใหซ้่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจา้งจะกระทําการเช่นว่านีไ้ด้แตเ่ฉพาะแก่เลื่อยโซ่

ยนต์ท่ีมีผู้ได้รับใบอนุญาตใหม้ีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์และเมื่อเลื่อยโซ่ยนต์น้ันมีเครื่องหมายถูกต้องตามใบอนุญาตเท่านั้น 

มาตรา ๑๑ ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตใหม้ีเลื่อยโซ่ยนต์ตาย ใหท้ายาทผู้ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์น้ัน หรือผู้จัดการ

มรดกของผู้ตายแจ้งการตายและการครอบครองต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ตามใบอนุญาตภายในกําหนดหกสิบวันนับแต่วันท่ี

ทราบการตายของผู้ได้รับใบอนุญาต 

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีอํานาจสั่งใหท้ายาทหรือผู้จัดการมรดกตามวรรคหนึ่งเก็บรักษาหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์

ของผู้ได้รับใบอนุญาตท่ีตายไวไ้ด้ และถ้ามีข้อโต้แย้งถึงสิทธขิองทายาทก็ใหผู้้ท่ีได้รับคําสั่งจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าว

เก็บรักษาไวจ้นกว่าข้อโต้แย้งนั้นถึงท่ีสุด 

ภายในกําหนดหกเดือนนับแต่วันท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตตาย หรือถ้ามีข้อโต้แย้งถึงเรื่องสิทธขิองทายาทนับแต่วันท่ี

ข้อโต้แย้งนั้นถึงที่สุด ผู้จัดการมรดกหรือทายาทอาจขออนุญาตใหม่ได้ เมื่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ได้ออกใบอนุญาตใหแ้ล้ว ให้

มอบเลื่อยโซ่ยนต์น้ันแก่ผู้ ได้รับใบอนุญาตใหม่ ถ้าไม่ออกใบอนุญาตใหใ้หม่ ก็ใหแ้จ้งใหผู้้ขอทราบและสั่งใหจ้ัดจําหนา่ย          

เลื่อยโซ่ยนต์น้ันภายในกําหนดหกเดือนนับแต่วันรับคําสั่ง มิฉะนั้นให้นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีอํานาจจัดการขายทอดตลาด

เลื่อยโซ่ยนต์น้ัน เงินสุทธท่ีิได้รับจากการขายทอดตลาดใหเ้ปิดบัญชีเงินฝากไวใ้หแ้ก่ผู้มีสทิธท่ีิมาขอรับต่อไป 

มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔ เป็นนิติบุคคล และนิตบุิคคลนั้นเลิกกัน ใหผู้้ชําระบัญชี

นําส่งเลื่อยโซ่ยนต์แก่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อเก็บรักษาตลอดระยะเวลาท่ียังคงทําการชําระบัญชีนัน้ 

ในการแบ่งคืนทรัพย์สนิใหแ้ก่ผู้เป็นหุน้ส่วนหรือผู้ถือหุน้ของนิตบุิคคล ใหผู้้เป็นหุน้ส่วนหรือผู้ถือหุน้ท่ีได้รับการ

แบ่งคืนเลื่อยโซ่ยนต์ แจ้งขอรับและขอใบอนุญาตมีไว้ซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์น้ันตอ่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี

ได้รับแจ้งการแบ่งคืนเลื่อยโซ่ยนต์จากผู้ชําระบัญชี 

ในกรณีท่ีผู้ชําระบัญชีประสงค์จะขายเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อการชําระหนี้ของนิตบุิคคลนั้น ใหผู้้ชําระบัญชีแจง้ต่อ

นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อทราบ และไม่ว่าในกรณีใดจะขายใหแ้ก่บุคคลท่ีมีลักษณะต้องหา้มตามพระราชบัญญัตนิีไ้ม่ได้ 

ใหผู้้ประสงค์จะซือ้เลื่อยโซ่ยนต์ตามความในวรรคสามมาย่ืนคําขอรับและขอมีใบอนุญาตมีไว้ซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์

นั้นต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ภายในหา้วันทําการนับแต่วันท่ีได้ตกลงซือ้ขายกัน 

มาตรา ๑๓ ในกรณีท่ีมีผู้นําจับผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิี้ใหพ้นักงานอัยการร้องขอต่อศาล และ

ใหศ้าลมีอํานาจพิพากษาใหจ้่ายเงินสนิบนนําจับแก่ผู้นําจับเป็นจํานวนเงินไม่เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินค่าปรับตามคําพิพากษา

โดยจ่ายจากเงินค่าปรับท่ีชําระต่อศาล ถ้าผู้กระทําความผิดชําระเงินค่าปรับไม่ถึงจํานวนท่ีตอ้งจ่ายค่าสินบนนําจับได้ครบถ้วน ให้

จ่ายเงินสนิบนนําจับเพียงเท่าท่ีผู้กระทําความผิดชําระ 

ในกรณีท่ีมีผู้นําจับหลายคน ใหแ้บ่งเงินสนิบนนําจับใหค้นละเท่าๆ กัน 

การจ่ายเงินสนิบนนําจับนั้น จะจ่ายได้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว 

มาตรา ๑๔ ผู้ใดมีเลื่อยโซ่ยนต์อยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัตนิีใ้ช้บังคับ ถ้ามาขอรับใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับ

แต่วันท่ีพระราชบัญญั ตินี้ใช้บังคับ ผู้นัน้ไม่มีความผิดตามมาตรา ๔ และใหน้ายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ออกใบอนุญาตใหม้ี       

เลื่อยโซ่ยนต์แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น เวน้แต่จะขาดคุณสมบัติท่ีกําหนดไว้ตามพระราชบัญญัตนิี้ 

ใหผู้้ซึ่งปฏิบัติตามวรรคหนึ่งไม่ตอ้งรับโทษตามกฎหมายวา่ด้วยศุลกากร และก ฎหมายวา่ด้วยการส่งออกไป

นอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 



๒๓ 

 
ความในวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ท่ีถูกจับกุมและถูกดําเนินคดีก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตนิีใ้ช้บังคับและคดี

ยังไม่ถึงท่ีสุด 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ไม่ออกใบอนุญาตให ้เมื่อผู้นัน้ได้นําเลื่ อยโซ่ยนต์มามอบแก่พนักงาน

เจ้าหนา้ท่ี ใหผู้้นัน้มีสทิธอุิทธรณ์ตอ่รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่งไม่อนุญาต 

ในกรณีท่ีผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ใหเ้ลื่อยโซ่ยนต์ของผู้นัน้ตกเป็นของแผ่นดนินับแต่วันท่ี

มีคําสั่งไม่อนุญาตหรือนับแต่วันท่ีรัฐมนตรีมีคําวนิิจฉัย 

เลื่อยโซ่ยนต์ท่ีตกเป็นของแผ่นดนิตามวรรคหา้ ใหน้ําไปใช้ประโยชน์ในราชการ หรือจําหนา่ยใหแ้ก่สว่นราชการ

หรือรัฐวสิาหกิจ หรือทําลายตามระเบียบท่ีอธบิดีกําหนด 

มาตรา ๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ ในกรณีท่ีนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีคําสั่งไม่อนุญาตตามคําขอตาม

พระราชบัญญัตนิี ้ผู้ย่ืนคําขออนุญาตมีสทิธอุิทธรณ์คําสั่งไม่อนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผู้มีคําสั่งไม่อนุญาตนั้นภายใน

สามสิบวันนับแต่วันท่ีมีคําสั่งไม่อนุญาต 

ใหน้ายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พิจารณาคําอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่าเห็นดว้ยกับคําอุทธรณ์

โดยการอนุญาตตามคําขอหรือยืนยันคําสั่งไม่อนุญาตใหผู้้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวัน 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ยืนยันคําสั่งไม่อนุญาต ผู้ขออนุญาตมีสทิธอุิทธรณ์คําสั่งยืนยันคําสั่งไม่

อนุญาตต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําสั่งยืนยันคําสั่งไม่อนุญาต 

มาตรา ๑๖ การจับกุมปราบปรามผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัตนิีใ้หพ้นักงานเจ้าหนา้ท่ีเป็นพนักงานฝ่าย

ปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวธิพีิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหา้ปี 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศ้าลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์น้ัน 

เลื่อยโซ่ยนต์ท่ีศาลสั่งริบ ใหน้ําไปใช้ประโยชน์ในราชการ หรือจําหนา่ยใหแ้ก่สว่นราชการ หรือรัฐวสิาหกิจ 

หรือทําลายตามระเบียบท่ีอธบิดีกําหนด 

มาตรา ๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่ เกินหา้พันบาท และต้อง

แก้ไขให้เลื่อยโซ่ยนต์น้ันมีกําลังเครื่องจักรกลเท่าท่ีขออนุญาตไวเ้ดิมภายในเวลาท่ีศาลกําหนด หากไม่ปฏิบัติตามใหศ้าลสั่งริบ

เลื่อยโซ่ยนต์น้ัน 

มาตรา ๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ

ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๒๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

มาตรา ๒๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหา้พันบาท 

มาตรา ๒๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๒๓ ใหร้ัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* รักษาการตามพระราชบัญญัติ

นีแ้ละใหม้ีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหนา้ท่ี ออกกฎกระทรวง และกําหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิี้ 

กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วใหใ้ช้บังคับได้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พันตํารวจโท ทักษณิ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



๒๔ 

 
หนา้ ๗ 

เล่ม ๑๒๙ ตอนท่ี ๑๒๗ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

กฎกระทรวง 

กําหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์  

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําวา่ “เลื่อยโซ่ยนต์ ”ในมาตรา ๓ และมาตรา ๒๓ แหง่พระราชบัญญัติ  เลื่อย

โซ่ยนต์พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัตบิางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ  และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 

ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจั กรไทย บัญญัตใิหก้ระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัต ิแหง่กฎหมาย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไวด้ังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ใหย้กเลิกกฎกระทรวงกําหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. ๒๕๕๑  

ข้อ ๒ “เลื่อยโซ่ยนต์” หมายความวา่ 

(๑) เครื่องมือสําหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ท่ีมีฟันเลื่อยติดกับโซ่ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกําลัง เครื่องจักรกลท่ีผลิตและ

ประกอบสําเร็จรูปเพื่อการใช้งานท่ีมีตน้กําลังตั้งแต่หน่ึงแรงม้า โดยมีแผ่นบังคับโซ่ท่ีมีขนาดความยาวต้ังแต่สิบสองนิว้ 

(๒) ส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีเป็นส่วนประกอบของเครื่องมือตาม (๑) ดังต่อไปนี้ 

     (ก) เครื่องจักรกลต้นกําลังท่ีมีการออกแบบตัวเคร่องและอ  ื  ุปกรณ์ประกอบตัวเครื่องใหม้ีลักษณะหรือสภาพ

เพื่อนํามาประกอบเป็นเครื่องมือตาม (๑) โดยเฉพาะ ท่ีมีตน้กําลังตั้งแต่หน่ึงแรงม้า 

      (ข) แผ่นบังคับโซ่ท่ีมีขนาดความยาวต้ังแต่สิบสองนิว้ 

ข้อ ๓ ผู้ใดมีผลิต หรือนําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ตามข้อ ๒ อยู่แล้วในวันท่ีกฎกระทรวงนีใ้ช้บังคับ   ใหย่ื้นคําขอรับ

ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหม้ีผลิต หรือนําเข้า

เลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกําลังเครื่องจักรกลเพิ่มข้ึน รวมทัง้คุณสมบัติและลักษณะต้องหา้มของผู้

ขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๑ และ    ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนีใ้ช้บังคับ 

 

ใหไ้ว ้ณ วันท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

หนา้ ๘ 

เล่ม ๑๒๙ ตอนท่ี ๑๒๗ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนีคื้อ โดยท่ีเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ท่ีมีเครื่องต้น

กําลังตั้งแต่หน่ึงแรงม้าและมีแผ่นบังคับโซ่ขนาดความยาวต้ังแต่สิบสองนิว้   เป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธภิาพสูง สามารถใช้ในการ

ตัดไม้ทําลายป่าได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงสมคว รกําหนดให้เลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าวอยู่ภายใต้

บังคับของกฎหมายวา่ด้วยเลื่อยโซ่ยนต์และโดยท่ีการกําหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และสวนประกอบของเลื่ อยโซ่ยนต์ต้องเป็นไป

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวง 

 


