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พระราชบัญญตั ิ
เล่ือยโซยนต 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยเลื่อยโซยนต 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเล่ือยโซยนต พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เล่ือยโซยนต”  หมายความวา เครื่องมือสําหรับใชตัดไมหรือแปรรูปไมที่มีฟน

เล่ือยติดกับโซซึ่งขับเคลื่อนดวยกําลังเครื่องจักรกล และใหหมายความรวมถึงสวนหนึ่งสวนใดที่
เปนสวนประกอบของเครื่องมือดังกลาวดวย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง 

“มี”  หมายความวา มีกรรมสิทธิ์หรือมีไวในครอบครอง 
“ผลิต”  หมายความวา ทําหรือประกอบเพื่อการจําหนาย 
“นําเขา”  หมายความวา นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๙๕ ก/หนา ๔/๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“นายทะเบียนเลื่อยโซยนต”  หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
สําหรับกรุงเทพมหานครและผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายสําหรับ
จังหวัดอื่น 

“อธิบดี”  หมายความวา อธิบดีกรมปาไม 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  หามมิใหผูใดมี ผลิต หรือนําเขาเล่ือยโซยนต เวนแตจะไดรับ

ใบอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซยนต 
หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเปล่ียนแปลงเลื่อยโซยนตใหมีกําลัง

เครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไวในใบอนุญาต เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ
ยนต 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

ผูไดรับใบอนุญาตใหผลิตเลื่อยโซยนตตองจัดทําบัญชีและหมายเลขแสดงหนวย
การผลิตตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การออกใบอนุญาตใหมีเล่ือยโซยนต ใหนายทะเบียนเลื่อยโซยนตทําเครื่องหมาย
ที่เล่ือยโซยนตตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง และระบุพ้ืนที่ที่อนุญาตใหมีหรือใชเล่ือยโซยนต
ไวดวย 

 
มาตรา ๕  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔ 

ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ผูขอรับใบอนุญาตมีเล่ือยโซยนตตองประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการที่ตองใช

เล่ือยโซยนตและตองไมเคยตองโทษสําหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายวา
ดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ หรือกฎหมายวาดวย
การสงวนและคุมครองสัตวปามากอน 

ความในวรรคสองมิใหนํามาใชบังคับกับนิติบุคคลในทางศาสนา และกระทรวง 
ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรอื่นของรัฐ 

 
มาตรา ๖  ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใหมีหรือใช

เล่ือยโซยนตใหแตกตางไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาตตามมาตรา ๔ วรรคหา ใหผูไดรับใบอนุญาต
ดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้ 

(๑)  สําหรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในจังหวัดเดียวกันกับที่ไดรับใบอนุญาต 
ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอตอนายทะเบียนเลื่อยโซยนตผูออกใบอนุญาต 

(๒)  สําหรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปยังจังหวัดอื่น ใหผูไดรับใบอนุญาตย่ืนคํา
ขอตอนายทะเบียนเลื่อยโซยนตผูมีอํานาจในจังหวัดนั้น 

ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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มาตรา ๗  ผูใดมีเล่ือยโซยนตตองมีใบอนุญาตหรือสําเนาภาพถายใบอนุญาต

สําหรับเลื่อยโซยนตเครื่องนั้นเพื่อแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ไดทันที 
 
มาตรา ๘  ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตใหมีเล่ือยโซยนตประสงคจะนําหรือให

ผูอ่ืนนําเล่ือยโซยนตของตนออกไปใชนอกพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๔ วรรคหา เปนการ
ช่ัวคราว ผูไดรับใบอนุญาตจะตองขออนุญาตโดยระบุพ้ืนที่ และระยะเวลาที่จะนําไปใชตอนาย
ทะเบียนเลื่อยโซยนตและใหนายทะเบียนเลื่อยโซยนตอนุญาตหรือไมอนุญาตภายในสิบหาวันทํา
การนับแตวันที่ไดรับคําขอ และถานายทะเบียนเลื่อยโซยนตมิไดดําเนินการพิจารณาและแจงผล
การพิจารณาคําขอใหผูย่ืนคําขออนุญาตทราบภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวานายทะเบียน
เล่ือยโซยนตมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอ และใหถือวาใบรับคําขอเสมือนหนึ่งเปนหนังสืออนุญาต 

ใหนายทะเบียนเลื่อยโซยนตผูอนุญาตแจงและสงสําเนาหนังสืออนุญาตใหแกนาย
ทะเบียนเลื่อยโซยนตในพื้นที่ที่ระบุในหนังสืออนุญาต ทั้งนี้ ใหนายทะเบียนเลื่อยโซยนตในพื้นที่ที่
ระบุในหนังสืออนุญาตประกาศการอนุญาตหรือคําขออนุญาตดังกลาว ณ ที่ทําการขององคการ
บริหารสวนทองถ่ินของพื้นที่นั้น 

ในกรณีมีเหตุอันควร ผูไดรับใบอนุญาตจะขออนุญาตตอระยะเวลาท่ีใหนําเล่ือย
โซยนตออกไปใชนอกพื้นที่อีกได แตตองขออนุญาตตอนายทะเบียนเลื่อยโซยนตกอนวันครบ
กําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตไวเดิม 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๙  ถามีการนําเล่ือยโซยนตที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๔ ไปใชในการ

กระทําผิดตามกฎหมายวาดวยปาไม ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูไดรับใบอนุญาตมีสวนรวมในการ
กระทําผิดนั้น 

 
มาตรา ๑๐  หามมิใหผูใดซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกิจเพื่อสินจาง เวนแตจะ

ไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซยนต 
คุณสมบัติของผูไดรับใบอนุญาต การขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต ให

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ผูไดรับใบอนุญาตใหซอมแซมเลื่อยโซยนตเปนธุรกิจเพื่อสินจางจะกระทําการเชน

วานี้ไดแตเฉพาะแกเล่ือยโซยนตที่มีผูไดรับใบอนุญาตใหมีและใชเล่ือยโซยนตและเมื่อเล่ือยโซยนต
นั้นมีเครื่องหมายถูกตองตามใบอนุญาตเทานั้น 

 
มาตรา ๑๑  ถาผูไดรับใบอนุญาตใหมีเล่ือยโซยนตตาย ใหทายาทผูครอบครอง

เล่ือยโซยนตนั้น หรือผูจัดการมรดกของผูตายแจงการตายและการครอบครองตอนายทะเบียน
เล่ือยโซยนตตามใบอนุญาตภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ทราบการตายของผูไดรับ
ใบอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายทะเบียนเลื่อยโซยนตมีอํานาจสั่งใหทายาทหรือผูจัดการมรดกตามวรรคหนึ่ง
เก็บรักษาหรือใชเล่ือยโซยนตของผูไดรับใบอนุญาตที่ตายไวได และถามีขอโตแยงถึงสิทธิของ
ทายาทก็ใหผูที่ไดรับคําส่ังจากนายทะเบียนเลื่อยโซยนตดังกลาวเก็บรักษาไวจนกวาขอโตแยงนัน้ถงึ
ที่สุด 

ภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตตาย หรือถามีขอโตแยงถึง
เร่ืองสิทธิของทายาทนับแตวันที่ขอโตแยงนั้นถึงที่สุด ผูจัดการมรดกหรือทายาทอาจขออนุญาต
ใหมได เมื่อนายทะเบียนเลื่อยโซยนตไดออกใบอนุญาตใหแลว ใหมอบเลื่อยโซยนตนั้นแกผูไดรับ
ใบอนุญาตใหม ถาไมออกใบอนุญาตใหใหม ก็ใหแจงใหผูขอทราบและสั่งใหจัดจําหนายเลื่อยโซ
ยนตนั้นภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันรับคําส่ัง มิฉะนั้นใหนายทะเบียนเลื่อยโซยนตมีอํานาจ
จัดการขายทอดตลาดเลื่อยโซยนตนั้น เงินสุทธิที่ไดรับจากการขายทอดตลาดใหเปดบัญชีเงินฝาก
ไวใหแกผูมีสิทธิที่มาขอรับตอไป 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔ เปนนิติบุคคล และนิติ

บุคคลนั้นเลิกกัน ใหผูชําระบัญชีนําสงเล่ือยโซยนตแกนายทะเบียนเลื่อยโซยนตเพ่ือเก็บรักษา
ตลอดระยะเวลาที่ยังคงทําการชําระบัญชีนั้น 

ในการแบงคืนทรัพยสินใหแกผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนของนิติบุคคล ใหผูเปน
หุนสวนหรือผูถือหุนที่ไดรับการแบงคืนเลื่อยโซยนต แจงขอรับและขอใบอนุญาตมีไวซึ่งเล่ือยโซ
ยนตนั้นตอนายทะเบียนเลื่อยโซยนตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการแบงคืนเลื่อยโซ
ยนตจากผูชําระบัญชี 

ในกรณีที่ผูชําระบัญชีประสงคจะขายเลื่อยโซยนตเพ่ือการชําระหนี้ของนิติบุคคล
นั้น ใหผูชําระบัญชีแจงตอนายทะเบียนเลื่อยโซยนตเพ่ือทราบ และไมวาในกรณีใดจะขายใหแก
บุคคลที่มีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัตินี้ไมได 

ใหผูประสงคจะซื้อเล่ือยโซยนตตามความในวรรคสามมายื่นคําขอรับและขอมี
ใบอนุญาตมีไวซึ่งเล่ือยโซยนตนั้นตอนายทะเบียนเลื่อยโซยนตภายในหาวันทําการนับแตวันที่ได
ตกลงซื้อขายกัน 

 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่มีผูนําจับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให

พนักงานอัยการรองขอตอศาล และใหศาลมีอํานาจพิพากษาใหจายเงินสินบนนําจับแกผูนําจับเปน
จํานวนเงินไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินคาปรับตามคําพิพากษาโดยจายจากเงินคาปรับที่ชําระตอ
ศาล ถาผูกระทําความผิดชําระเงินคาปรับไมถึงจํานวนที่ตองจายคาสินบนนําจับไดครบถวน ให
จายเงินสินบนนําจับเพียงเทาที่ผูกระทําความผิดชําระ 

ในกรณีที่มีผูนําจับหลายคน ใหแบงเงินสินบนนําจับใหคนละเทาๆ กัน 
การจายเงินสินบนนําจับนั้น จะจายไดเมื่อคดีถึงที่สุดแลว 
 
มาตรา ๑๔  ผูใดมีเล่ือยโซยนตอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถามาขอรับ

ใบอนุญาตภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูนั้นไมมีความผิดตามมาตรา ๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และใหนายทะเบียนเล่ือยโซยนตออกใบอนุญาตใหมีเล่ือยโซยนตแกผูขอรับใบอนุญาตนั้น เวนแต
จะขาดคุณสมบัติที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหผูซึ่งปฏิบัติตามวรรคหนึ่งไมตองรับโทษตามกฎหมายวาดวยศุลกากร และ
กฎหมายวาดวยการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา 

ความในวรรคสอง มิใหใชบังคับแกผูที่ถูกจับกุมและถูกดําเนินคดีกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและคดียังไมถึงที่สุด 

ในกรณีที่นายทะเบียนเลื่อยโซยนตไมออกใบอนุญาตให เมื่อผูนั้นไดนําเล่ือยโซ
ยนตมามอบแกพนักงานเจาหนาที่ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวัน
ทราบคําส่ังไมอนุญาต 

ในกรณีที่ผูใดไมไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ใหเล่ือยโซยนตของผูนั้น
ตกเปนของแผนดินนับแตวันที่มีคําส่ังไมอนุญาตหรือนับแตวันที่รัฐมนตรีมีคําวินิจฉัย 

เล่ือยโซยนตที่ตกเปนของแผนดินตามวรรคหา ใหนําไปใชประโยชนในราชการ 
หรือจําหนายใหแกสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือทําลายตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๕  ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายทะเบียนเลื่อยโซยนตมีคําส่ัง

ไมอนุญาตตามคําขอตามพระราชบัญญัตินี้ ผูย่ืนคําขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําส่ังไมอนุญาตตอ
นายทะเบียนเลื่อยโซยนตผูมีคําส่ังไมอนุญาตนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีคําส่ังไมอนุญาต 

ใหนายทะเบียนเลื่อยโซยนตพิจารณาคําอุทธรณและแจงผลการพิจารณาอุทธรณ
วาเห็นดวยกับคําอุทธรณโดยการอนุญาตตามคําขอหรือยืนยันคําส่ังไมอนุญาตใหผูอุทธรณทราบ
ภายในสามสิบวัน 

ในกรณีที่นายทะเบียนเลื่อยโซยนตยืนยันคําส่ังไมอนุญาต ผูขออนุญาตมีสิทธิ
อุทธรณคําส่ังยืนยันคําส่ังไมอนุญาตตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังยืนยัน
คําส่ังไมอนุญาต 

 
มาตรา ๑๖  การจับกุมปราบปรามผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน

เจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
มาตรา ๑๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งริบ
เล่ือยโซยนตนั้น 

เล่ือยโซยนตที่ศาลสั่งริบ ใหนําไปใชประโยชนในราชการ หรือจําหนายใหแกสวน
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือทําลายตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔ วรรคสอง ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหาพันบาท และตองแกไขใหเล่ือยโซยนตนั้นมีกําลังเคร่ืองจักรกลเทาที่ขออนุญาตไว
เดิมภายในเวลาที่ศาลกําหนด หากไมปฏิบัติตามใหศาลสั่งริบเลื่อยโซยนตนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๘ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๐  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๗ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

สองพันบาท 
 
มาตรา ๒๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หาพันบาท 
 
มาตรา ๒๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๒ 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๒๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม*

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง และ
กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
 นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมโดยเฉพาะการปองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไมทําลายปาไมอาจประสบ
ผลสําเร็จไดตามเปาหมาย สาเหตุหนึ่งเนื่องจากมีการใชเล่ือยโซยนต ซึ่งเปนอุปกรณในการตัดไม
และแปรรูปไมที่มีประสิทธิภาพสูงกันอยางแพรหลาย แมวาจะไดมีมาตรการควบคุมการนําเขามา
ในราชอาณาจักรโดยกฎหมายอื่นอยูแลวก็ตาม แตยังมีการลักลอบนําเล่ือยโซยนตเขามาใน
ราชอาณาจักร เพ่ือใชในการตัดไมทําลายปาจํานวนมาก จึงสมควรใหมีกฎหมายวาดวยเลื่อยโซ
ยนตเพ่ือควบคุมการมีไวในครอบครอง และการนําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งจะเปนการเพิ่ม
มาตรการในการปองกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไมทําลายปาตามนโยบายของรัฐบาลและใน
ขณะเดียวกันไมเปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพที่ตองใชเล่ือยโซยนตโดยสุจริต จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ศุภสรณ / อภสิิทธิ์  ผูจัดทาํ 

๑๘/๐๓/๒๕๔๖ 
 

*พระราชกฤษฏีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และปรับปรุงอํานาจหนาที่และกิจการของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ ง กรมปาไม  และกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปาและพันธุ พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ.๒๕๔๖๒ 

 
มาตรา ๑๐  โดยผลของบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๓๐  วรรคหา ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พระราชกฤษฎีกานี้มีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติใน
กฎหมาย ดังนี้  

(๗ )   ในพระร าชบัญญั ติ เ ล่ื อ ย โซ ยนต  พ .ศ .๒๕๔๕  ให แ ก ไ ขคํ า ว า 
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม” 

 
มาตรา ๑๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนดใหกรมปาไมเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
ใหกรมอุทยานแห งชาติ  สัตวป า  และ พันธุ พื ช เป นส วนราชการในสั ง กัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทําใหเกิดปญหาการบริหาร ทั้งในดานนโยบาย วิชาการ 
                                                 

๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๙๓ ก/หนา ๖/๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บุคลากร และการบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งเปนเหตุใหระบบการบริหารงานและการบังคับใช
กฎหมายขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคในการบูรณาการตามกลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายของรัฐบาล 
สมควรโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมทั้งบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ 
ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง ตําแหนงและอัตรากําลัง ไปเปน
กรมปาไม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสมควรที่จะไดปรับปรุงอํานาจ
หนาที่และกิจการของกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รวมทั้งโอนอํานาจ
หนาที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในสวนที่เก่ียวกับอุทยานแหงชาติหมู
เกาะอางทอง ไปเปนของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพ่ือใหการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาไม สัตวปาและพันธุพืชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตที่รับผิดชอบอยาง
ชัดเจน นอกจากนี้ สมควรแกไขการใชอํานาจของรัฐมนตรีและการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่
อยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช ใหสอดคลองกับการดําเนินการดังกลาวดวย จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้ 

 
จีระ/พงษพิลัย ตรวจ 
๑ เมษายน ๒๕๔๗ 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 


