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ระเบียบกรมปา่ไม้ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทําหมายเลขบนเล่ือยโซ่ยนต์   

ตามพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการทําให้ปรากฏซ่ึงหมายเลขบนเล่ือยโซ่ยนต์   
ที่ได้รับอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือนําเข้าตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ  ควบคุมการมี  การใช้เล่ือยโซ่ยนต์ของผู้ได้รับใบอนุญาต   
มิให้ส่งผลกระทบต่อปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่า  และขณะเดียวกันเพื่อรับรองคุ้มครองผู้รับอนุญาตที่สุจริต
ให้สามารถใช้เล่ือยโซ่ยนต์ประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการโดยไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุม
ของทางราชการ   

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒๐  และข้อ  ๒๘  แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือนําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์  และการเปล่ียนแปลง
เล่ือยโซ่ยนต์ให้มีกําลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น  รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขออนุญาต
และการออกใบอนุญาตให้มี  ผลิต  หรือนําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์  และการเปล่ียนแปลงเล่ือยโซ่ยนต์ให้มีกําลัง
เครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น  รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
และข้อ  ๑๓  แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
ให้มี  ผลิต  หรือนําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์  และการเปล่ียนแปลงเล่ือยโซ่ยนต์ให้มีกําลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น  รวมทั้ง
คณุสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  อธิบดีกรมป่าไม้จึงวาง
ระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมป่าไม้  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทําหมายเลขบน
เล่ือยโซ่ยนต์ตามพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับและคําส่ังอ่ืนใด  ซ่ึงขัด  หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“หมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์”  หมายความว่า  รูปรอยตัวเลขไทยที่ทําให้ปรากฏบนเล่ือยโซ่ยนต์  

ในส่วนของโครงเล่ือยโซ่ยนต์  หรือแผ่นบังคับโซ่  เป็นร่องลึกลงไปในเนื้อวัสดุ  ดังรูปแบบตัวอย่างท้ายระเบียบนี้ 
“เจ้าของเล่ือยโซ่ยนต์”  หมายความว่า  ผู้มีไว้ในครอบครองซ่ึงเล่ือยโซ่ยนต์  รวมตลอดถึงผู้ได้รับ

ใบอนุญาตให้มี  ผลิตหรือนําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ 
ข้อ ๕ หมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์ให้จัดทําไว้เป็นเครื่องหมายเพื่อแสดงถึง   
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(๑) การอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์  ที่เจ้าหน้าที่ได้ทําให้ปรากฏบนเล่ือยโซ่ยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย  
จากนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ท้องที่  หรือ   

(๒) หน่วยการผลิต  ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์  จัดทําขึ้นตามที่ได้รับมอบหมาย
จากนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ท้องที่  หรือ 

(๓) หน่วยการนําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์  ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์  จัดทําขึ้นเม่ือได้มี
การนําเข้ามาในราชอาณาจักร  ตามที่ได้รับมอบหมาย  จากนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ท้องที่   

ข้อ ๖ หมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์ตามข้อ  ๕  ประกอบด้วยตัวเลข  ๔  กลุ่มตามลําดับ  ดังนี้ 
(๑) กลุ่มที่หนึ่ง  เป็นเลขรหัสจังหวัดท้องที่ที่ออกใบอนุญาต  มีสองหลัก  ตามบัญชีหมายเลข

รหัสประจําจังหวัดท้ายระเบียบนี้   
(๒) กลุ่มที่สอง  เป็นหมายเลขตามแบบใบอนุญาตแต่ละประเภท  มี  ๑  หลัก  ดังนี้ 
 (๒.๑) ใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ของผู้ที่มีเล่ือยโซ่ยนต์อยู่ในครอบครองก่อนบังคับใช้

กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์  พ.ศ.๒๕๔๕  ให้ใช้  หมายเลข  ๓   
 (๒.๒) ใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์  ให้ใช้  หมายเลข  ๕ 
 (๒.๓) ใบอนุญาตให้นําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์  ให้ใช้  หมายเลข  ๗ 
(๓) กลุ่มที่สาม  เป็นเลขสองตัวสุดท้ายของปี  พ.ศ.  ที่ทําหมายเลขบนเล่ือยโซ่ยนต์  มีสองหลัก 
(๔) กลุ่มที่ส่ี  เป็นเลขลําดับก่อนหลังที่ทําหมายเลขในแต่ละปี  มีตั้งแต่ส่ีหลัก  เป็นต้นไป 
ข้อ ๗ ตําแหน่งและลักษณะการทําหมายเลขบนเล่ือยโซ่ยนต์  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) หมายเลขบนเครื่องเล่ือยโซ่ยนต์ให้ทําไว้ที่โครงของเครื่องเล่ือยโซ่ยนต์บริเวณด้านบนหรือ

ด้านล่างชุดเฟืองขับโซ่เล่ือย  หรือบริเวณตําแหน่งอ่ืนที่เหมาะสม  และมีความม่ันคงแข็งแรง 
(๒) หมายเลขบนแผ่นบังคับโซ่  ให้ทําไว้บริเวณก่ึงกลางของแผ่นบังคับโซ่ 
(๓) การทําหมายเลขให้ใช้ตวัเลขไทยที่มีขนาด  ๔  มิลลิเมตร  หรือขนาดใกล้เคียง  และให้เรียงลําดับ

กลุ่มที่หนึ่งถึงส่ี  ตามแนวนอน  ดังรูปแบบท้ายระเบียบนี้  เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจําเป็น  ให้ทําให้ปรากฏตามแนวตั้ง
หรือตามความเหมาะสม   

ข้อ ๘ เม่ือได้จัดทําหมายเลขบนเล่ือยโซ่ยนต์แต่ละเครื่องแล้ว  ให้ทําทะเบียนควบคุมการจัดทํา
หมายเลขดังกล่าว  โดยให้มีรายละเอียดเก่ียวกับเลขที่ใบอนุญาต  เครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์  ชื่อผู้รับใบอนุญาต  
หมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์ที่จัดทํา  ตําแหน่ง  วันเดือนปีที่จัดทํา  ชนิด  ยี่ห้อเล่ือยโซ่ยนต์  และให้ลอกลาย
หมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์ที่จัดทํา  ติดไว้ในทะเบียนควบคุม  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติกํากับ  
และบันทึกข้อมูลดงักล่าวไว้ในระบบฐานข้อมูลเล่ือยโซ่ยนต์ตามที่กรมป่าไม้กําหนด 

ข้อ ๙ ให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  เป็นผู้จัดทําหมายเลขบนเล่ือยโซ่ยนต์
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์  เม่ือมีการออกใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์
(ลซ.๓)  เว้นแต่เล่ือยโซ่ยนต์เครื่องนั้นจะได้มีการจัดทําหมายเลขบนเล่ือยโซ่ยนต์อยู่แล้ว  โดยผู้รับอนุญาตให้ผลิต  
หรือผู้รับอนุญาตให้นําเข้าเล่ือยโซ่ยนต์  แล้วแต่กรณี 
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ข้อ ๑๐ ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจตีความ  วินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้  ทั้งนี้คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมป่าไม้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

บุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์ 
อธิบดีกรมป่าไม้ 



บัญชีหมายเลขรหัสประจําจังหวัด แนบทายระเบยีบกรมปาไม 

วาดวยหลักเกณฑและวธิกีารทําใหปรากฏซึ่งหมายเลขบนเลื่อยโซยนต 

ตามพระราชบัญญัตเิลื่อยโซยนต พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ.๒๕๕๖ 

………………………………………………. 

จังหวัด รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสจังหวัด จังหวัด รหัสจังหวัด 

กรุงเทพฯ ๐๑ บุรรัีมย ๒๗ ลําปาง ๕๓ 

กระบี ่ ๐๒ บงึกาฬ ๒๘ ลําพูน ๕๔ 

กาญจนบุรี ๐๓ ปทุมธานี ๒๙ เลย ๕๕ 

กาฬสนิธุ ๐๔ ประจวบครีขีันธ ๓๐ ศรสีะเกษ ๕๖ 

กําแพงเพชร ๐๕ ปราจีนบุรี ๓๑ สกลนคร ๕๗ 

ขอนแกน ๐๖ ปตตาน ี ๓๒ สงขลา ๕๘ 

จันทบุรี ๐๗ พระนครศรอียุธยา ๓๓ สตูล ๕๙ 

ฉะเชิงเทรา ๐๘ พังงา ๓๔ สมุทรปราการ ๖๐ 

ชลบุรี ๐๙ พัทลุง ๓๕ สมุทรสงคราม ๖๑ 

ชัยนาท ๑๐ พจิิตร ๓๖ สมุทรสาคร ๖๒ 

ชัยภูมิ ๑๑ พษิณุโลก ๓๗ สระบุรี ๖๓ 

ชุมพร ๑๒ เพชรบุรี ๓๘ สระแกว ๖๔ 

เชียงราย ๑๓ เพชรบูรณ ๓๙ สงิหบุร ี ๖๕ 

เชียงใหม ๑๔ แพร ๔๐ สุโขทัย ๖๖ 

ตรัง ๑๕ พะเยา ๔๑ สุพรรณบุรี ๖๗ 

ตราด ๑๖ ภูเก็ต ๔๒ สุราษฎรธาน ี ๖๘ 

ตาก ๑๗ มหาสารคาม ๔๓ สุรนิทร ๖๙ 

นครนายก ๑๘ แมฮองสอน ๔๔ หนองคาย ๗๐ 

นครปฐม ๑๙ มุกดาหาร ๔๕ หนองบัวลําภู ๗๑ 

นครพนม ๒๐ ยะลา ๔๖ อางทอง ๗๒ 

นครราชสมีา ๒๑ ยโสธร ๔๗ อุดรธานี ๗๓ 

นครศรธีรรมราช ๒๒ รอยเอ็ด ๔๘ อุตรดติถ ๗๔ 

นครสวรรค ๒๓ ระนอง ๔๙ อุทัยธาน ี ๗๕ 

นนทบุรี ๒๔ ระยอง ๕๐ อุบลราชธาน ี ๗๖ 

นราธวิาส ๒๕ ราชบุรี ๕๑ อํานาจเจรญิ ๗๗ 

นาน ๒๖ ลพบุรี ๕๒ 
 



รูปแบบการจัดทําหมายเลขบนเลื่อยโซยนต 

แนบทายระเบยีบกรมปาไม วาดวยหลักเกณฑและวธิกีารทําหมายเลข 

บนเลื่อยโซยนตตามพระราชบัญญัตเิลื่อยโซยนตพ.ศ.๒๕๔๕ 

พ.ศ.๒๕๕๖ 

      ---------------------------------- 

๑. รูปแบบการทําหมายเลขบนเลื่อยโซยนตกรณอีอกใบอนุญาต 

ใหมเีลื่อยโซยนต(ลซ.๓) 
         

 

 

 

๒.รูปแบบการทําหมายเลขบนเลื่อยโซยนตกรณอีอกใบอนุญาต 

   ใหผลติเลื่อยโซยนต(ลซ.๕) 
         

 

 

 

๓.รูปแบบการทําหมายเลขบนเลื่อยโซยนตกรณอีอกใบอนุญาต 

    ใหนําเขาเลื่อยโซยนต(ลซ.๗) 
         

 

 

 

 

หมายเหตุ  ๑. PP  =  เลขรหัสจังหวัดที่จัดทํา 

       ๒. YY      =  เลขสองตัวสุดทาย ของป พ.ศ. ที่จัดทํา 

         ๓. NNNN =  เลขลําดับการจัดทํา 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

รูปแบบตัวอยาง  นายทะเบียนฯกรุงเทพมหานคร ออกใบอนุญาตใหมเีลื่อยโซยนต(ลซ.๓) แกผูรับอนุญาต  

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ รายที่ ๑ เจาหนาที่ตองจัดทําหมายเลขบนเลื่อยโซยนต ดังนี้ 
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