คาอธิบายโดยสรุปสาระสาคัญของพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
1. ชื่อกฎหมาย “พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545” มาตรา 1
2. วันที่เป็นกฎหมาย 22 กันยายน พ.ศ.2545
3. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 95 ก วันที่ 27 กันยายน 2545
4. วันที่บังคับใช้ วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 28 กันยายน 2545
5. นิยามศัพท์ มาตรา 3 ได้บัญญัติความหมายของเลื่อยโซ่ยนต์ ไว้ดังนี้
คาว่า “เลื่อยโซ่ยนต์” หมายความว่า เครื่องมือสาหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ที่มีฟันเลื่อยติดกับโซ่
ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกาลังเครื่องจักรกล และให้หมายความรวมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือ
ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีกาหนดในกฎกระทรวงกาหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่
ยนต์ พ.ศ.2555 ซึ่งออกตามความนัยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ดังนี้
1. เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ ใช้ ตั ด ไม้ ห รื อ แปรรู ป ไม้ ที่ มี ฟั น เลื่ อ ยติ ด กั บ โซ่ ซึ่ ง ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยก าลั ง
เครื่องจักรกลที่ผลิตและประกอบสาเสร็จรูปเพื่อการใช้งาน ที่มีต้นกาลัง ตั้งแต่หนึ่งแรงม้า โดยมีแผ่นบังคับโซ่ทีมี
ขนาดความยาวตั้งแต่สิบสองนิ้ว
2. ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือ ตาม 1. ดังต่อไปนี้
(ก) เครื่องจั กรกลต้นกาลังที่มีการออกแบบตัวเครื่องและอุปกรณ์ประกอบตัวเครื่องให้ มี
ลักษณะหรือสภาพเพื่อนามาประกอบเป็นเครื่องมือ โดยเฉพาะที่มีต้นกาลังตั้งแต่หนึ่งแรงม้า
(ข) แผ่นบังคับโซ่ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่สิบสองนิ้ว
“นายทะเบี ย นเลื่ อ ยโซ่ ย นต์ ” หมายความว่ า อธิ บ ดี ห รื อ ผู้ ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมาย ส าหรั บ
กรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายสาหรับจังหวัดอื่น
6. การควบคุมการมี ผลิต นาเข้า และการเปลี่ยนแปลงกาลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น
มาตรา 4 เป็นการกาหนดข้อห้ามไว้ ดังนี้
1. ห้ามมี ผลิต และนาเข้าเลื่อยโซ่ยนต์
2. ห้ามเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกาลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิด ตามมาตรา 17 และมาตรา 18
7. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 5
1. ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือ นาเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มี
กาลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ ามของผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2551 และตาม
กฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง พ.ศ. 2551
2. ต้องประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการที่ต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ และต้องไม่เคยต้องโทษสาหรับ
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มาก่อน แต่ไม่ใช้บังคับกับนิติบุคคลในทาง
ศาสนา กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอื่นของรัฐ

-28. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ตามมาตรา 6
1) กรณีภายในพื้นที่จังหวัดเดียวกันกับที่ได้รับอนุญาต ให้ติดต่อ ขอกับนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
ผู้ออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์นั้น
2) กรณีข้ามไปยังจังหวัดอื่น ให้ติดต่อขอกับนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จังหวัดที่จะย้ายไป
การนาเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้นอกพื้นที่ตามที่ใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์กาหนดไว้ หรือเปลี่ยนแปลง
พื้นที่โดยไม่ขออนุญาต ย่อมมีความผิดตามมาตรา 19 ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
9. การตรวจสอบหลักฐานการมีเลื่อยโซ่ยนต์ ตามมาตรา 7
ผู้ใดมีเลื่อยโซ่ยนต์อยู่ในความครอบครอง แต่ไม่ สามารถแสดงใบอนุญาตหรือสาเนาภาพถ่าย
ใบอนุญาต ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในทันที ย่อมมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท ตามมาตรา 20
10. การนาหรือให้ผู้อื่นนาเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว มาตรา 8
กาหนดให้เลื่อยโซ่ยนต์ที่มีใบอนุญาตฯสามารถนาไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้ รับใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว
โดยจะนาไปใช้เองหรือให้ผู้อื่นนาไปใช้ก็ได้ แต่จะต้องดาเนินการ ดังนี้
1) ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งขออนุ ญ าตต่ อ นายทะเบี ย นเลื่ อ ยโซ่ ย นต์ โดยจะต้อ งระบุ พื้ น ที่
และระยะเวลาที่จะนาไปใช้ และ
2) กาหนดให้นายทะเบียนต้องพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตภายใน 15 วันทาการนับแต่วันที่
รับคาขอ มิเช่นนั้นจะถือว่าได้อนุญาต
ผู้ ใดฝ่ าฝื น ย่ อมมี ความผิ ดต้องระวางโทษจาคุ กไม่เกิน หนึ่งปี หรือปรับไม่เ กินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา 19
11. การนาเลื่อยโซ่ยนต์ที่ได้รับใบอนุญาตไปใช้ในการกระทาความผิด มาตรา 9
กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เป็นเจ้าของซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้มี ผลิตหรือนาเข้าเลื่อยโซ่
ยนต์ มีส่วนร่วมในการกระทาความผิดนั้น หากไม่ระมัดระวังและดูแลให้ดี
12. การควบคุมการซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง มาตรา 10
เป็นการกาหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะเปิดร้านทาธุรกิจซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ต้องมาขออนุญาตก่อน
และเมื่ อ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตแล้ ว จึ ง จะประกอบธุ ร กิ จได้ และจะต้ อ งระมัด ระวั ง ให้ ดี ใ นการตรวจสอบใบอนุ ญ าต
และเครื่องหมายว่าถูกต้องตามใบอนุญาตหรือไม่ หากกระทาโดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ย่อมมีความผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท ตามมาตรา 21
13. สิทธิของทายาทกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตาย มาตรา 11
เนื่องจากเลื่อยโซ่ยนต์เป็น “ทรัพย์”ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137 ดังนั้น
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์จึงต้องบัญญัติรองรับกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตฯตาย โดยทายาทจะต้องดาเนินการ ดังนี้
1) ทายาทหรื อผู้ จัดการมรดกจะต้องแจ้งการตายและการครอบครองต่อนายทะเบียนเลื่ อยโซ่ยนต์
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทราบการตายของผู้ได้รับอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์
2) ทายาทหรื อผู้จั ดการมรดก สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่ได้ภ ายใน 6 เดือนนับจากวันที่
ผู้ได้รับใบอนุญาตตายหรือวันที่ข้อโต้แย้งเรื่องสิทธิในเลื่อยโซ่ยนต์นั้นถึงที่สุดกรณีมีข้อโต้แย้งถึงเรื่องสิทธิของทายาท

-3ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ไม่ แ จ้ ง ภายใน 60 วั น ย่ อ มมี ค วามผิ ด ต้ อ งระวางโทษปรั บ ไม่ เ กิ น หนึ่ ง พั น บาท
ตามมาตรา 22
14. การแบ่งทรัพย์สินกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลและนิติบุคคลนั้นเลิกกัน มาตรา 12
กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลและนิติบุคคลนั้นเลิกกัน ให้ดาเนินการ ดังนี้
1) ให้ผู้ชาระบัญชีนาส่งเลื่อยโซ่ยนต์แก่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อเก็บรักษา
2) ให้ผู้ได้รับแบ่งคืนเลื่อยโซ่ยนต์มาแจ้งขอรับและขอใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ต่อนายทะเบียน
เลื่อยโซ่ยนต์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการแบ่ง
3) กรณีประสงค์จะซื้อขายเพื่อการชาระหนี้ ของนิติบุคคลนั้นให้แจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อทราบ
และผู้ซื้อจะต้องมาขอรับและขอมีใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ต่อนายทะเบียนภายในห้าวันทาการนับแต่วันที่ตกลง
ซื้อขายกัน
ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท ตามมาตรา 22
15. การจ่ายสินบนนาจับ มาตรา 13
ในกฎหมายลั กษณะอาญาเมื่อมีการกระทาความผิดและศาลลงโทษแล้ ว ได้กาหนดให้มีการนา
ค่ า ปรั บ มาจ่ า ยให้ เ ป็ น สิ น บนน าจั บ โดยก าหนดให้ ไ ม่ เ กิ น ครึ่ ง หนึ่ ง ของค่ า ปรั บ (เพื่ อ เป็ น แรงจู ง ใจ)
โดยให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาล
16. การนิรโทษกรรมให้แก่ผู้มีเลื่อยโซ่ยนต์ครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎหมายใช้บังคับ มาตรา 14
ด้ ว ยเลื่ อ ยโซ่ ย นต์ ถู ก ควบคุ ม ด้ ว ยกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง ออกไปนอกและการน าเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า และจะต้องเสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีผู้ครอบครองอยู่ก่อน
กฎหมายเลื่ อยโซ่ย นต์มีผลใช้บั งคับ จึ งมีทั้งเลื่อยโซ่ยนต์ที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ดังนั้นพระราชบัญญัติ
เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 จึงได้กาหนดให้มีการนิรโทษกรรมทาให้ไม่ต้องรับโทษ และให้มาขอรับใบอนุญาต ดังนี้
1) ให้ผู้ที่มีเลื่อยโซ่ยนต์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คือวันที่ 28 กันยายน 2545 ถ้ามา
ยื่นขอรับใบอนุญาตภายใน 90 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับผู้นั้นไม่มีความผิด
2) ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตตามกาหนดเวลาที่กล่าวนัยข้อ 1 ไม่ ต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร (กรณีเกี่ยวกับการไม่เสียภาษีสินค้าในการนาเข้า) และกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนาเข้า
มาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (กรณีไม่ได้ขออนุญาตนาเข้ากับกระทรวงพาณิชย์)
17. สิทธิการอุทธรณ์ มาตรา 15
เป็นการกาหนดเรื่องสิทธิการอุทธรณ์คาสั่งกรณีนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีคาสั่งไม่อนุญาตตามคาขอ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยกาหนดให้ผู้ยื่นคาขอมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่ง
ไม่อนุญาต ดังนี้
1) 30 วันนับจากวันที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่อนุญาตตามมาตรา 14 โดยให้ยื่นต่อนายทะเบียน
2) 30 วันนับจากวันที่นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พิจารณาคาอุทธรณ์และแจ้งผลให้ทราบ โดยให้
ยื่นต่อนายทะเบียน
3) 30 วัน นั บ จากวัน ที่น ายทะเบียนเลื่ อยโซ่ยนต์ มีคาสั่ ง ยืนยั นไม่อนุญาต โดยให้ ยื่นอุทธรณ์
ต่อรัฐมนตรีฯ

