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กฎกระทรวง
กําหนดคุณสมบัติของผูไดรับใบอนุญาต และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต
และการออกใบอนุญาตใหซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกิจเพื่อสินจาง
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต พ.ศ. ๒๕๔๕
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผูใดประสงคจะขออนุญาตซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกิจเพื่อสินจาง ใหยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตใหซอมแซมเลื่อยโซยนตเปน ธุรกิจเพื่อ สิน จางตอนายทะเบียนเลื่อยโซ ยนต พรอมดว ย
หลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอรับใบอนุญาตใหซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกิจเพื่อสินจาง
แบบคําขอรับใบอนุญาตใหซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกิจเพื่อสินจางใหเปนไปตามที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๒ ผูขอรับใบอนุญาตใหซอ มแซมเลื่อยโซยนตเปน ธุรกิจเพื่อสิน จางตองมีคุณ สมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดา
(ก) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(ข) มีสัญชาติไทย
(ค) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
(ง) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(จ) ไมเปนบุคคลลมละลาย
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(ฉ) ไมอยูระหวางถูกพักใชใบอนุญาต หรื อไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตการถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาวจะผานมาแลวไมนอยกวาสองปนับแตวันที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
(๒) ในกรณี ที่เป น นิ ติบุค คล ผู มีอํ านาจลงนามผู กพั น นิติ บุค คลต องมีคุณ สมบัติแ ละไม มี
ลักษณะตองหามตาม (๑) ดวย
ขอ ๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญ าตใหซอมแซมเลื่อยโซยนตเปน ธุรกิจเพื่อสิน จางแล ว
ใหน ายทะเบีย นเลื่อยโซยนต ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดในคําขอรับใบอนุญาต
ใหถูกตองครบถวน
ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาตไมถูกตองครบถวน ใหนายทะเบียน
เลื่อยโซยนตแจงใหผูขอรับใบอนุญาตยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ไดรับคําขอ
เมื่อเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาตถูกตองครบถวนแลว ใหนายทะเบียน
เลื่อยโซยนตพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาตใหซอมแซมเลื่อยโซยนต
เปนธุรกิจเพื่อสินจางตามขอ ๒ และแจงผลการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใหซอมแซมเลื่อยโซยนต
เปนธุรกิจเพื่อสินจางใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอรับใบอนุญาต
หรือนับแตวันที่ไดรับเอกสารและหลักฐานถูกตองครบถวน แลวแตกรณี
ขอ ๔ แบบใบอนุญาตใหซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกิจเพื่อสินจางใหเปนไปตามที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อของผูไดรับใบอนุญาต
(๒) ที่อยูของผูไดรับใบอนุญาต
(๓) สถานที่ที่ไดรับอนุญาตใหซอมแซมเลื่อยโซยนต
(๔) ชื่อและลายมือชื่อผูอนุญาต
ขอ ๕ ใบอนุญาตใหซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกิจเพื่อสินจางใหมีอายุตลอดเวลาที่ผูไดรับ
ใบอนุญาตดําเนินกิจการซอมแซมเลื่อยโซยนตตามใบอนุญาตนั้น และไมขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามขอ ๒
ขอ ๖ ผูไดรับใบอนุญาตใหซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกิจเพื่อสินจาง ตองแสดงใบอนุญาตไว
ในที่เ ปดเผย ณ สถานที่ ที่ได รับอนุญาตให ซอมแซมเลื่อยโซย นตเ ปน ธุ รกิจ เพื่อ สิน จ าง และตอ ง
อํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยเลื่อยโซยนต
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ขอ ๗ ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตใหซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกิจเพื่อสินจางไมประสงค
จะดําเนิน กิจการซอมแซมเลื่อยโซยนตตามใบอนุญาตอีกตอไป ใหผูไดรับใบอนุญาตใหซอมแซม
เลื่อยโซยนตเปนธุรกิจเพื่อสินจางนําใบอนุญาตสงคืนตอนายทะเบียนเลื่อยโซยนตเพื่อใหนายทะเบียน
เลื่อยโซยนตประทับตรายกเลิกใบอนุญาตดังกลาวตอไป
ขอ ๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกิจเพื่อสินจางจะกระทําการซอมแซม
เลื่อยโซยนตไดแตเฉพาะแกเลื่อยโซยนตที่มีผูไดรับใบอนุญาตใหมีเลื่อยโซยนต และเมื่อเลื่อยโซยนตนั้น
มีเครื่องหมายถูกตองตามใบอนุญาตเทานั้น
ผูไดรับใบอนุญาตใหซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกิจเพื่อสินจาง ตองจัดทําบัญชีแสดงเลื่อยโซยนต
ที่รับไวซอมแซม ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดและแบบตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๙ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตให ซ อ มแซมเลื่ อ ยโซ ย นต เ ป น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สิ น จ า ง สู ญ หาย
ถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตนั้นยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ตอนายทะเบียนเลื่อยโซยนต พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวใ นแบบคําขอรับ ใบแทนใบอนุญาต
ใหซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกิจเพื่อสินจาง
แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหซอ มแซมเลื่อยโซยนตเปน ธุรกิจเพื่อสิน จาง ใหเปน ไป
ตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหนายทะเบียนเลื่อยโซยนตออกใบแทนใบอนุญาต โดยใชแบบใบอนุญาตเดิม แตใหมีคําวา
“ใบแทน” ไวที่ดานหนาดวย
ขอ ๑๐ ใหนายทะเบียนเลื่อยโซยนตเพิกถอนใบอนุญาตใหซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกิจ
เพื่อสินจาง ในกรณีที่พบเหตุหนึ่งเหตุใดดังตอไปนี้
(๑) ผูไดรับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ ๒
(๒) ผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
(๓) ผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
อนงควรรณ เทพสุทิน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต
พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญ ญัติใ หคุณสมบัติข องผูไดรับใบอนุญาต และหลักเกณฑ วิธีก าร และเงื่อนไขการขอ
และการออกใบอนุญาตใหซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกิจเพื่อสินจาง เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

