ลซ.๑
เลขรับที่……………………………………..
วันที่……………………………………………
ลงชื่อ…………………………ผู้รับคาขอ

คาขอรับใบอนุญาตให้มีเลือ่ ยโซ่ ยนต์
เขียนที่…………………………………………………….....................
วันที่…………..เดือน………………….พ.ศ……..…...........

ข้ าพเจ้ า………………………………………………………………………………………………………………………………...............................
เป็ นบุคคลธรรมดา เลขประจาตัวประชาชน      สัญชาติ………..เชื้อชาติ………..
เกิด…………………….......….อายุ…..…ปี มีภมู ิลาเนาอยู่บ้านเลขที่……….……หมู่ท่…ี ……ตรอก/ซอย………………………...................
ถนน…………………………………......…ตาบล/แขวง….............…………………………………อาเภอ/เขต........………………………………………
จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย์………..……หมายเลขโทรศัพท์…………………….……หมายเลขโทรสาร……………………..……
E-mail………………………………………………....
ประกอบอาชีพหรือกิจการ……….………………………………………………………………………………………...........................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
เป็ นนิติบุคคลประเภท………………………………………ชื่อนิติบุคคล……………………………………………………………..................
จดทะเบียนเมื่อ………………………………………………ณ……….…………………………………………เลขทะเบียนเลขที่…………….......……………………....
ที่ต้งั สานักงานเลขที่……………หมู่ท่…ี ….......…ตรอก/ซอย…………………………………………ถนน……………….…………………………………….……….
ตาบล/แขวง……………………………………………อาเภอ/เขต………….........………………………………จังหวัด……….…………………………................
รหัสไปรษณีย…์ …………….......หมายเลขโทรศัพท์…………….......………......……........หมายเลขโทรสาร……………..............................
E-mail………………………………………………….
โดยผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ……………………….…..........……………………………………………………………………………......................
เลขประจาตัวประชาชน     
สัญชาติ….......………………เชื้อชาติ..……………....................
เกิด………………………………….อายุ…….………ปี มีภมู ิลาเนาอยู่บ้านเลขที่……….…หมู่ท่…ี …..…ตรอก/ซอย………....……………….……………...
ถนน…………………………....……………ตาบล/แขวง……….……………...…………………อาเภอ/เขต……………………......……………….....................
จังหวัด……………………………………........รหัสไปรษณีย์………….......................…หมายเลขโทรศัพท์………………................................
หมายเลขโทรสาร……………………..…………….……………E-mail………………………………………………………...................................
ประกอบอาชีพหรือกิจการ……….………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
ขอยืน่ ต่อนายทะเบียนเลือ่ ยโซ่ ยนต์มีขอ้ ความดังต่อไปนี้
๑. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขออนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ในฐานะ
๑.๑ บุคคลธรรมดา
๑.๒ นิติบุคคล
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๒. จานวนเลื่อยโซ่ยนต์ท่ขี ออนุญาตให้ มี รวม………………..เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ ประเภทเครื่องจักรกลต้ นกาลัง…………………….............ยี่ห้อ/รุ่น..........................................
กาลังเครื่องจักรกล…….......….แรงม้ า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………นิ้ว จานวน………………..………เครื่อง
๒.๒ ประเภทเครื่องจักรกลต้ นกาลัง…………………….............ยี่ห้อ/รุ่น.........................................
กาลังเครื่องจักรกล…….....….แรงม้ า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………นิ้ว จานวน………………เครื่อง
๒.๓ ประเภทเครื่องจักรกลต้ นกาลัง…………………….............ยี่ห้อ/รุ่น.........................................
กาลังเครื่องจักรกล…….....….แรงม้ า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………นิ้ว จานวน………………เครื่อง
๒.๔ ประเภทเครื่องจักรกลต้ นกาลัง…………………….............ยี่ห้อ/รุ่น.........................................
กาลังเครื่องจักรกล…….....….แรงม้ า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………นิ้ว จานวน………………เครื่อง
๒.๕ ประเภทเครื่องจักรกลต้ นกาลัง…………………….............ยี่ห้อ/รุ่น................,,………………...........
กาลังเครื่องจักรกล…….....….แรงม้ า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………นิ้ว จานวน………………เครื่อง
๓. พื้นที่ท่จี ะขออนุญาตมีเลื่อยโซ่ยนต์ อาเภอ/เขต……….………………………………………………....................
จังหวัด……………………………………………………………………
๔. โดยมีวัตถุประสงค์หรือประเภทของกิจการที่ต้องใช้ เลื่อยโซ่ยนต์ ดังนี้
๔.๑ รับจ้ างทั่วไป
๔.๒ ใช้ ในกิจการส่วนตัว
๔.๓ อื่นๆ ดังนี้.............................................................
๕. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ าม ดังนี้
๕.๑ มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สบิ ปี บริบูรณ์
๕.๒ มีสญ
ั ชาติไทย
๕.๓ มีภมู ิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
๕.๔ ไม่เป็ นคนไร้ ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ
๕.๕ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๕.๖ ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี เว้ นแต่การถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว
จะผ่านมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
๕.๗ ไม่เคยต้ องโทษสาหรับความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยเลื่อยโซ่ยนต์
๕.๘ ไม่เคยต้ องโทษสาหรับความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยป่ าไม้
๕.๙ ไม่เคยต้ องโทษสาหรับความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยป่ าสงวนแห่งชาติ
๕.๑๐ ไม่เคยต้ องโทษสาหรับความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยอุทยานแห่งชาติ
๕.๑๑ ไม่เคยต้ องโทษสาหรับความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

หมายเหตุ กรณีย่นื คาขอเกินกว่า ๕ เครื่องให้ ใช้ บัญชีรายละเอียดตามแบบ ข้ อ ๒.๑-ข้ อ ๒.๕ แนบท้ายคาขอฯ
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๖. พร้ อมคาขอนี้ข้าพเจ้ าได้ แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้ องมา ดังนี้
๖.๑ บุคคลธรรมดา
(๑) สาเนาบัตรประจาตัว
(๒) สาเนาทะเบียนบ้ าน
(๓) หลักฐานประกอบอาชีพ (ถ้ ามี)
(๔) หลักฐานที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพหรือกิจการที่ต้องใช้ เลื่อยโซ่ยนต์(ถ้ ามี)
๖.๒ นิติบุคคล
(๑) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(๒) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้ อบังคับบริษัทจากัดที่จดทะเบียนไว้
(๓) สาเนาบัตรประจาตัว และสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
(๔) หลักฐานประกอบอาชีพ (ถ้ ามี)
(๕) หลักฐานที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพหรือกิจการที่ต้องใช้ เลื่อยโซ่ยนต์(ถ้ ามี)
๖.๓ ผู้รับมอบอานาจให้ ดาเนินการแทน
(๑) เอกสารของบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่กาหนดในข้ อ ๖.๑ หรือ ๖.๒
(๒) สาเนาบัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับมอบอานาจ
(๓) หนังสือมอบอานาจ
๖.๔ เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆตามที่ทางราชการแจ้ งให้ นาส่ง
.……………………………………………………………………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
๗. ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบเงื่อนไขเกี่ยวกับคาขอฉบับนี้ ดังต่อไปนี้แล้ ว คือ
๗.๑ กรณีท่ีนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ได้ ออกใบรับรองให้ มีเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.๒)ให้ แล้ วจะต้ อง
มารับใบรับรองฯ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งจากนายทะเบียนฯ หากพ้ น
กาหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ ถือว่าคาขอรับใบอนุญาตให้ มีเลื่อยโซ่ยนต์ฉบับนี้ส้ นิ ผล
๗.๒ ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตให้ มี เ ลื่ อ ยโซ่ ย นต์ ใ ดที่ย่ ื น โดยกฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ ไ ม่ ต้ อ งออก
ใบรับรองให้ มีเลื่อยโซ่ยนต์ ไม่ถือว่าเป็ นการอนุญาตให้ ใช้ เลื่อยโซ่ยนต์ เว้ นแต่ผ้ ูย่ืนคาขอฯ
จะนาเลื่อยโซ่ยนต์ไปติดต่อนายทะเบียนฯ เพื่อตรวจสอบออกใบอนุญาตให้ มีเลื่อยโซ่ยนต์
และทาเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือแจ้ ง

(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ขอ
(……………………………………….)
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ส่วนดาเนินการของเจ้าหน้าที่
การดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาคาขอ
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
๑. ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอ ตามข้ อ ๖
ครบถ้ วนและถูกต้ อง
ไม่ครบถ้ วน ขาดเอกสารหรือหลักฐาน ดังนี้
(๑) .…………………….……………………………………………………………………………………………
(๒) ………………………….……………………………………………………………………………………………
(๓) ………………………….……………………………………………………………………………………………
ไม่ถูกต้ อง ดังนี้
(๑) ………………………….……………………………………………………………………………………………
(๒) ………………………….……………………………………………………………………………………………
(๓) ………………………….……………………………………………………………………………………………
๒. ผลการตรวจสอบการประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการที่ต้องใช้ เลื่อยโซ่ยนต์ตามคาขอฯ ข้ อ ๔
เป็ นอาชีพ/กิจการที่ต้องใช้ เลื่อยโซ่ยนต์
เป็ นอาชีพ/กิจการที่ไม่ต้องใช้ เลื่อยโซ่ยนต์
๓. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ าม ตามคาขอ ข้ อ 5
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ าม ถูกต้องและครบถ้วน
ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้ องห้ าม ดังนี้
(๑) ………………………….……………………………………………………………………………………………
(๒) ………………………….……………………………………………………………………………………………
(๓) ………………………….……………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้ าหน้ าที่
(……………………………………….)
ตาแหน่ง…………………………………………..
วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………
หมายเหตุ ในกรณีท่เี อกสารหรือหลักฐานประกอบคาขอไม่ครบถ้ วนถูกต้ องให้ นายทะเบียนฯแจ้ งให้ ผ้ ูขออนุญาตทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับคาขอเพื่อนาเอกสารหรือหลักฐานมาประกอบเพิ่มเติมให้ ครบถ้ วน
ความเห็นเจ้าหน้าที่
เห็นสมควรอนุญาต
๑. ให้ มีเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน………………..........เครื่อง ดังนี้
๑.๑ ประเภทเครื่องจักรกลต้ นกาลัง………………….................ยี่ห้อ/รุ่น....................................
กาลังเครื่องจักรกล………....แรงม้ า แผ่นบังคับโซ่ความยาว……………นิ้ว จานวน………………เครื่อง
๑.๒ ประเภทเครื่องจักรกลต้ นกาลัง………………….................ยี่ห้อ/รุ่น...................................
กาลังเครื่องจักรกล………....แรงม้ า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………… นิ้ว จานวน………………เครื่อง
๑.๓ ประเภทเครื่องจักรกลต้ นกาลัง……………......................ยี่ห้อ/รุ่น..................................
กาลังเครื่องจักรกล………....แรงม้ า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………… นิ้ว จานวน………………เครื่อง
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๑.๔ ประเภทเครื่องจักรกลต้ นกาลัง………………....................ยี่ห้อ/รุ่น..................................
กาลังเครื่องจักรกล…………..แรงม้ า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………นิ้ว จานวน………………เครื่อง
๑.๕ ประเภทเครื่องจักรกลต้ นกาลัง……………….....................ยี่ห้อ/รุ่น..................................
กาลังเครื่องจักรกล………....แรงม้ า แผ่นบังคับโซ่ความยาว………………นิ้ว จานวน………………เครื่อง
๒. โดยอนุญาตให้ ใช้ ในพื้นที่อาเภอ/เขต .………………………………………………………………..................
๓. กาหนดระยะเวลาใบรับรองภายใน……………..วัน นับจากวันออกใบรับรอง
ไม่สมควรอนุญาตเพราะ………………………………………………………………………………………………….....................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
(ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้ าหน้ าที่
(……………………………………….)
ตาแหน่ง…………………………………………..
วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………
คาสัง่
อนุญาต ออกใบรับรองให้ จานวน……………….เครื่อง
ออกใบรับรองให้ มีเลื่อยโซ่ยนต์และแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ูขอมารับใบรับรองฯ
ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือแจ้ ง
ไม่อนุญาตให้ ออกใบรับรอง
แจ้ งผลการพิจารณาประกอบเหตุผลที่ไม่อนุญาตและแจ้ งสิทธิอุทธรณ์ให้ ผ้ ูขอทราบตาม
มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ ตามหนังสือที่………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)……………………………………………นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
(……………………………………….)
ตาแหน่ง…………………………………………..
วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………
ได้ ออกใบรับรองให้ มีเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน………………ฉบับ (๑ ฉบับ/เครื่อง)
๑. ใบรับรองที่………………………ลงวันที่…………………………………วันที่ส้ นิ อายุ……………………………
๒. ใบรับรองที่………………………ลงวันที่…………………………………วันที่ส้ นิ อายุ……………………………
๓. ใบรับรองที่………………………ลงวันที่…………………………………วันที่ส้ นิ อายุ……………………………
๔. ใบรับรองที่………………………ลงวันที่…………………………………วันที่ส้ นิ อายุ……………………………
๕. ใบรับรองที่………………………ลงวันที่…………………………………วันที่ส้ นิ อายุ……………………………
(ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้ าหน้ าที่
(……………………………………….)
ตาแหน่ง…………………………………………..
วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……..

-๖ลซ.๑

การดาเนินการออกใบอนุญาตให้มีเลือ่ ยโซ่ ยนต์
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ผลการตรวจสอบการดาเนินการเพือ่ ให้ได้มาซึ่งเลือ่ ยโซ่ ยนต์
ลาดับ
ที่

ใบรับรองที่

ประเภทเครื่องจักรกล
กาลังเครือ่ งจักรกล
ต้นกาลัง
ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

ระยะเวลาทีก่ าหนด
ถูกต้อง

ความยาวแผ่น
บังคับโซ่
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

๑
๒
๓
๔
๕

(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้ าหน้ าที่
(……………………………………….)
ตาแหน่ง…………………………………………..
วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……

ความเห็นเจ้าหน้าที่
ผลการตรวจสอบถูกต้ อง เห็นควรออกใบอนุญาตให้ มีเลื่อยโซ่ยนต์
ผลการตรวจสอบไม่ตรงตามใบรับรองให้ มีเลื่อยโซ่ยนต์ เห็นควรแจ้ งให้ ผ้ ูขอรับใบอนุญาต
จาหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ภายในหกสิบวัน
......................................................................................................................
......................................................................................................................
(ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้ าหน้ าที่
(……………………………………….)
ตาแหน่ง…………………………………………..
วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

-๗-

ลซ.๑

คาสัง่

ออกใบอนุญาต ทาเครื่องหมายที่เลื่อยโซ่ยนต์ และทาหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์
ไม่อนุญาตและแจ้ งให้ ผ้ ูขอรับใบอนุญาตจาหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับแจ้ ง
การไม่อนุญาต หากมิได้ ดาเนินการภายในกาหนดเวลา ให้ เลื่อยโซ่ยนต์น้ันตกเป็ นของแผ่นดิน
......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)……………………………………………นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
(……………………………………….)
ตาแหน่ง…………………………………………..
วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ได้ ออกใบอนุญาตให้ มีเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน…………….ฉบับ ดังนี้
๑. ใบอนุญาตให้ มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่……………………….ลงวันที่……………………………….......
เครื่องหมายที่เลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องจักรกลต้ นกาลัง……………………………….แผ่นบังคับโซ่………………………………........
๒. ใบอนุญาตให้ มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่……………………….ลงวันที่………………………………......
เครื่องหมายที่เลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องจักรกลต้ นกาลัง……………………………….แผ่นบังคับโซ่………………………………........
๓. ใบอนุญาตให้ มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่……………………….ลงวันที่………………………………......
เครื่องหมายที่เลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องจักรกลต้ นกาลัง……………………………….แผ่นบังคับโซ่……………………………….......
๔. ใบอนุญาตให้ มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่……………………….ลงวันที่………………………………......
เครื่องหมายที่เลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องจักรกลต้ นกาลัง……………………………….แผ่นบังคับโซ่……………………………….......
๕. ใบอนุญาตให้ มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่……………………….ลงวันที่………………………………......
เครื่องหมายที่เลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องจักรกลต้ นกาลัง……………………………….แผ่นบังคับโซ่……………………………….......
(ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้ าหน้ าที่
(……………………………………….)
ตาแหน่ง…………………………………………..
วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

ลซ.๑
-๘-

กรณีไม่อนุ ญาต
ได้ จาหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าวภายในหกสิบวันแล้ ว โดยจาหน่ายให้ แก่………………………..............
ตาม ลซ.๒ใบรับรองที่……………………............สถานที่ออกใบรับรอง………………………………...................................
วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับรอง………………………………………
ไม่สามารถดาเนินการจาหน่ายได้ ภายในหกสิบวัน ได้ ตกเป็ นของแผ่นดิน
โดยการส่งมอบ เมื่อวันที่……………เดือน……………………………..พ.ศ.…………
โดยการยึด
เมื่อวันที่……………เดือน……………………………..พ.ศ.…………
ได้ ลงทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ท่ตี กเป็ นของแผ่นดิน ตามแบบ ลซ.ปม.1
ลาดับที่……………..หมายเลขทะเบียน ลซ.ปม………………วัน เดือน ปี …………………….
แล้ ว

(ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้ าหน้ าที่
(……………………………………….)
ตาแหน่ง…………………………………………..
วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………
(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญาต
(……………………………………….)
วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

