
 
 



 

 



 
 



 

 

 

ค าขอรบัใบอนุญาตใหม้ีเลือ่ยโซ่ยนต ์

 

        เขียนที่……………………………………………………..................... 

                วันที่…………..เดือน………………….พ.ศ……..…........... 

 

 ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 

       เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจ าตัวประชาชน      สญัชาติ………..เชื้อชาติ……….. 

เกดิ…………………….......….อายุ…..…ปี มีภมิูล าเนาอยู่บ้านเลขที…่…….……หมู่ที่………ตรอก/ซอย………………………................... 

ถนน…………………………………......…ต าบล/แขวง….............…………………………………อ าเภอ/เขต........……………………………………… 

จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย…์……..……หมายเลขโทรศัพท…์………………….……หมายเลขโทรสาร……………………..…… 

E-mail……………………………………………….... 

 ประกอบอาชีพหรือกจิการ……….………………………………………………………………………………………........................................... 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

       เป็นนิติบุคคลประเภท………………………………………ชื่อนิติบุคคล…………………………………………………………….................. 

จดทะเบียนเมื่อ………………………………………………ณ……….…………………………………………เลขทะเบียนเลขที…่………….......…………………….... 

ที่ต้ังส านักงานเลขที…่…………หมู่ที…่….......…ตรอก/ซอย…………………………………………ถนน……………….…………………………………….………. 

ต าบล/แขวง……………………………………………อ าเภอ/เขต………….........………………………………จังหวัด……….…………………………................ 

รหัสไปรษณีย…์…………….......หมายเลขโทรศัพท…์………….......………......……........หมายเลขโทรสาร…………….............................. 

E-mail…………………………………………………. 

โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ……………………….…..........……………………………………………………………………………...................... 

เลขประจ าตัวประชาชน                 สญัชาติ….......………………เชื้อชาติ..…………….................... 

เกดิ………………………………….อายุ…….………ปี มีภมิูล าเนาอยู่บ้านเลขที…่…….…หมู่ที่……..…ตรอก/ซอย………....……………….……………... 

ถนน…………………………....……………ต าบล/แขวง……….……………...…………………อ าเภอ/เขต……………………......………………..................... 

จังหวัด……………………………………........รหัสไปรษณีย…์……….......................…หมายเลขโทรศัพท…์……………................................ 

หมายเลขโทรสาร……………………..…………….……………E-mail………………………………………………………................................... 

ประกอบอาชีพหรือกจิการ……….………………………………………………………………………………………............................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

ขอยืน่ต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนตม์ีขอ้ความดงัต่อไปนี้  

 ๑. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุญาตมีเล่ือยโซ่ยนต์ในฐานะ 

  ๑.๑ บุคคลธรรมดา 

  ๑.๒ นิติบุคคล 

 

เลขรับที่…………………………………….. 

วันที่…………………………………………… 

ลงชื่อ…………………………ผู้รับค าขอ 

ลซ.๑ 



 

     -๒-        

 

๒. จ านวนเล่ือยโซ่ยนต์ที่ขออนุญาตให้มี รวม………………..เคร่ือง มีรายละเอยีดดังน้ี 

  ๒.๑ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง…………………….............ยี่ห้อ/รุ่น.......................................... 

ก าลังเคร่ืองจักรกล…….......….แรงม้า   แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………น้ิว จ านวน………………..………เคร่ือง 

  ๒.๒ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง…………………….............ยี่ห้อ/รุ่น......................................... 

ก าลังเคร่ืองจักรกล…….....….แรงม้า   แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………น้ิว จ านวน………………เคร่ือง 

๒.๓ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง…………………….............ยี่ห้อ/รุ่น......................................... 

ก าลังเคร่ืองจักรกล…….....….แรงม้า   แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………น้ิว จ านวน………………เคร่ือง 

๒.๔ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง…………………….............ยี่ห้อ/รุ่น......................................... 

ก าลังเคร่ืองจักรกล…….....….แรงม้า   แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………น้ิว จ านวน………………เคร่ือง 

๒.๕ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง…………………….............ยี่ห้อ/รุ่น................,,………………........... 

ก าลังเคร่ืองจักรกล…….....….แรงม้า   แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………น้ิว จ านวน………………เคร่ือง 

 ๓. พ้ืนที่ที่จะขออนุญาตมีเล่ือยโซ่ยนต์ อ าเภอ/เขต……….……………………………………………….................... 

จังหวัด…………………………………………………………………… 

 ๔. โดยมีวัตถุประสงค์หรือประเภทของกจิการที่ต้องใช้เล่ือยโซ่ยนต์ ดังน้ี 

                      ๔.๑ รับจ้างทั่วไป 
          ๔.๒ ใช้ในกจิการส่วนตัว 
          ๔.๓ อืน่ๆ ดังน้ี............................................................. 

 ๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 

๕.๑ มีอายุไม่ต ่ากว่ายี่สบิปีบริบูรณ์ 

๕.๒ มีสญัชาติไทย 

๕.๓ มีภมิูล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

๕.๔ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

๕.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๕.๖ ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

      ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่การถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว 

      จะผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

๕.๗ ไม่เคยต้องโทษส าหรับความผดิตามกฎหมายว่าด้วยเล่ือยโซ่ยนต์ 

๕.๘ ไม่เคยต้องโทษส าหรับความผดิตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  

๕.๙ ไม่เคยต้องโทษส าหรับความผดิตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาต ิ  

   ๕.๑๐ ไม่เคยต้องโทษส าหรับความผดิตามกฎหมายว่าด้วยอทุยานแห่งชาติ 

        ๕.๑๑ ไม่เคยต้องโทษส าหรับความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า 

 

 

  หมายเหตุ   กรณียื่นค าขอเกนิกว่า ๕ เคร่ืองให้ใช้บัญชรีายละเอยีดตามแบบ ข้อ ๒.๑-ข้อ ๒.๕ แนบท้ายค าขอฯ 

 

ลซ.๑ 



 

- ๓ – 

           
  ๖. พร้อมค าขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา ดังน้ี 

   ๖.๑  บุคคลธรรมดา 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว 

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

(๓) หลักฐานประกอบอาชีพ (ถ้ามี) 

(๔) หลักฐานที่แสดงรายละเอยีดเกี่ยวกบัอาชีพหรือกจิการที่ต้องใช้เล่ือยโซ่ยนต์(ถ้าม)ี 

   ๖.๒ นิติบุคคล 

    (๑) ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

    (๒) ส าเนาหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับบริษัทจ ากดัที่จดทะเบียนไว้ 

    (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัว และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

    (๔) หลักฐานประกอบอาชีพ (ถ้ามี) 

    (๕) หลักฐานที่แสดงรายละเอยีดเกี่ยวกบัอาชีพหรือกจิการที่ต้องใช้เล่ือยโซ่ยนต์(ถ้ามี) 

   ๖.๓ ผู้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

    (๑) เอกสารของบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ก าหนดในข้อ ๖.๑ หรือ ๖.๒ 

    (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ 

    (๓) หนังสอืมอบอ านาจ 

๖.๔ เอกสารหรือหลักฐานอืน่ๆตามที่ทางราชการแจ้งให้น าส่ง 

.………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

   ๗. ข้าพเจ้าได้รับทราบเงื่อนไขเกี่ยวกบัค าขอฉบับน้ี ดังต่อไปน้ีแล้ว คือ 

๗.๑ กรณีทีน่ายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ได้ออกใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์(ลซ.๒)ให้แล้วจะต้อง

มารับใบรับรองฯ ภายในหกสบิวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งจากนายทะเบียนฯ หากพ้น

ก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถอืว่าค าขอรับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ฉบับน้ีสิ้นผล 

  ๗.๒ ค าขอ รับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ใด ที่ยื่นโดยกฎหมายบัญญัติให้ไม่ต้องออ ก

ใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ ไม่ถอืว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้เล่ือยโซ่ยนต์ เว้นแต่ผู้ยื่นค าขอฯ

จะน าเล่ือยโซ่ยนต์ไปติดต่อนายทะเบียนฯ เพ่ือตรวจสอบออกใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์

และท าเคร่ืองหมายเล่ือยโซ่ยนต์ภายในสามสบิวันนับแต่วนัที่ได้รับหนังสอืแจ้ง 

 
 
      (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ขอ 

              (……………………………………….) 

 

ลซ.๑ 



การด าเนินการตรวจสอบและพจิารณาค าขอ 

-๔ – 

ส่วนด าเนินการของเจา้หนา้ที่ 

  

  การตรวจสอบของเจา้หนา้ที ่

  ๑. ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอ ตามข้อ ๖ 

   ครบถ้วนและถูกต้อง 

   ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสารหรือหลักฐาน ดังน้ี 

(๑) .…………………….…………………………………………………………………………………………… 

(๒) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(๓) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

   ไม่ถูกต้อง ดังน้ี 

(๑) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(๒) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(๓) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

         ๒. ผลการตรวจสอบการประกอบอาชีพหรือประกอบกจิการที่ต้องใช้เล่ือยโซ่ยนต์ตามค าขอฯ ข้อ ๔ 

   เป็นอาชีพ/กจิการที่ต้องใช้เล่ือยโซ่ยนต์ 

   เป็นอาชีพ/กจิการที่ไม่ต้องใช้เล่ือยโซ่ยนต์ 

  ๓. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามค าขอ ข้อ 5 

   มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ถูกตอ้งและครบถว้น 

   ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 

(๑) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(๒) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(๓) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

     (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้าหน้าที่ 

      (……………………………………….) 

     ต าแหน่ง………………………………………….. 

     วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………  
  หมายเหตุ    ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอไม่ครบถ้วนถูกต้องให้นายทะเบียนฯแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

                ภายในเจด็วันนับแต่วันที่รับค าขอเพ่ือน าเอกสารหรือหลักฐานมาประกอบเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน 

  ความเห็นเจา้หนา้ที ่

      เหน็สมควรอนุญาต 

  ๑. ให้มีเล่ือยโซ่ยนต์  จ านวน………………..........เคร่ือง ดังน้ี 

      ๑.๑ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง………………….................ยี่ห้อ/รุ่น.................................... 

ก าลังเคร่ืองจักรกล………....แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว……………น้ิว จ านวน………………เคร่ือง 

      ๑.๒ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง………………….................ยี่ห้อ/รุ่น................................... 

ก าลังเคร่ืองจักรกล………....แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………… น้ิว จ านวน………………เคร่ือง 

    ๑.๓ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง……………......................ยี่ห้อ/รุ่น.................................. 

ก าลังเคร่ืองจักรกล………....แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………… น้ิว จ านวน………………เคร่ือง 

ลซ.๑ 



-๕-             

   

      

        ๑.๔ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง………………....................ยี่ห้อ/รุ่น.................................. 

ก าลังเคร่ืองจักรกล…………..แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………น้ิว จ านวน………………เคร่ือง 

      ๑.๕ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง……………….....................ยี่ห้อ/รุ่น.................................. 

ก าลังเคร่ืองจักรกล………....แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว………………น้ิว จ านวน………………เคร่ือง  

  

      ๒. โดยอนุญาตให้ใช้ในพ้ืนที่อ าเภอ/เขต .……………………………………………………………….................. 

        ๓. ก าหนดระยะเวลาใบรับรองภายใน……………..วัน นับจากวันออกใบรับรอง 

 ไม่สมควรอนุญาตเพราะ…………………………………………………………………………………………………..................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

(ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

ค าสัง่ 

  อนุญาต ออกใบรับรองให้ จ านวน……………….เคร่ือง 

   ออกใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอมารับใบรับรองฯ 

ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสอืแจ้ง 

  ไม่อนุญาตให้ออกใบรับรอง 

   แจ้งผลการพิจารณาประกอบเหตุผลที่ไม่อนุญาตและแจ้งสทิธอิทุธรณ์ให้ผู้ขอทราบตาม 

มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ ตามหนังสอืที่……………………………………………………………………… 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ 

      (……………………………………….) 

     ต าแหน่ง………………………………………….. 

     วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

  ได้ออกใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน………………ฉบับ (๑ ฉบับ/เคร่ือง)  

  ๑. ใบรับรองที่………………………ลงวันที่…………………………………วันที่สิ้นอายุ…………………………… 

  ๒. ใบรับรองที่………………………ลงวันที่…………………………………วันที่สิ้นอายุ…………………………… 

  ๓. ใบรับรองที่………………………ลงวันที่…………………………………วันที่สิ้นอายุ…………………………… 

  ๔. ใบรับรองที่………………………ลงวันที่…………………………………วันที่สิ้นอายุ…………………………… 

  ๕. ใบรับรองที่………………………ลงวันที่…………………………………วันที่สิ้นอายุ…………………………… 

 

        (ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่ 

            (……………………………………….) 

           ต าแหน่ง………………………………………….. 

           วันที่………..เดือน…………………พ.ศ…….. 

ลซ.๑ 



       - ๖- 

 

การด าเนินการออกใบอนุญาตใหม้ีเลือ่ยโซ่ยนต ์

การตรวจสอบของเจา้หนา้ที ่

ผลการตรวจสอบการด าเนินการเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงเลือ่ยโซ่ยนต ์

ล าดบั

ที ่
ใบรบัรองที่ 

ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ประเภทเครือ่งจักรกล

ตน้ก าลงั 
ก าลงัเครือ่งจักรกล 

ความยาวแผ่น 

บงัคบัโซ่ 

ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง 

๑          

๒          

๓          

๔          

๕          

 

 (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……  

     

 

             ความเห็นเจา้หนา้ที ่

 
  ผลการตรวจสอบถูกต้อง เหน็ควรออกใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ 

  ผลการตรวจสอบไม่ตรงตามใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ เหน็ควรแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต 

                     จ าหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์ภายในหกสบิวัน 

  ...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

(ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

 

 

 

 

 

ลซ.๑ 



 

       - ๗- 

 

     ค าสัง่ 

 

 

  ออกใบอนุญาต ท าเคร่ืองหมายที่เล่ือยโซ่ยนต์ และท าหมายเลขบนเล่ือยโซ่ยนต์ 

  ไม่อนุญาตและแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์ภายในหกสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

การไม่อนุญาต หากมิได้ด าเนินการภายในก าหนดเวลา ให้เล่ือยโซ่ยนต์น้ันตกเป็นของแผ่นดิน 

...................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ 

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

        

  ได้ออกใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน…………….ฉบับ ดังน้ี 

๑. ใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่……………………….ลงวันที่………………………………....... 

เคร่ืองหมายที่เล่ือยโซ่ยนต์ เคร่ืองจักรกลต้นก าลัง……………………………….แผ่นบังคับโซ่………………………………........ 

๒. ใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่……………………….ลงวันที่………………………………...... 

เคร่ืองหมายที่เล่ือยโซ่ยนต์ เคร่ืองจักรกลต้นก าลัง……………………………….แผ่นบังคับโซ่………………………………........ 

๓. ใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่……………………….ลงวันที่………………………………...... 

เคร่ืองหมายที่เล่ือยโซ่ยนต์ เคร่ืองจักรกลต้นก าลัง……………………………….แผ่นบังคับโซ่………………………………....... 

๔. ใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่……………………….ลงวันที่………………………………...... 

เคร่ืองหมายที่เล่ือยโซ่ยนต์ เคร่ืองจักรกลต้นก าลัง……………………………….แผ่นบังคับโซ่………………………………....... 

๕. ใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่……………………….ลงวันที่………………………………...... 

เคร่ืองหมายที่เล่ือยโซ่ยนต์ เคร่ืองจักรกลต้นก าลัง……………………………….แผ่นบังคับโซ่………………………………....... 
  

(ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

 

 

 

ลซ.๑ 



 

       - ๘- 
           

กรณีไม่อนุญาต 

 

  ได้จ าหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์ดังกล่าวภายในหกสบิวันแล้ว โดยจ าหน่ายให้แก่……………………….............. 

ตาม ลซ.๒ใบรับรองที่……………………............สถานที่ออกใบรับรอง………………………………................................... 

วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับรอง……………………………………… 

  ไม่สามารถด าเนินการจ าหน่ายได้ภายในหกสบิวัน ได้ตกเป็นของแผ่นดิน 

   โดยการส่งมอบ  เม่ือวันที่……………เดือน……………………………..พ.ศ.………… 

   โดยการยึด เม่ือวันที่……………เดือน……………………………..พ.ศ.………… 

   ได้ลงทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดิน ตามแบบ ลซ.ปม.1  

ล าดับที่……………..หมายเลขทะเบียน ลซ.ปม………………วัน เดือน ปี……………………. 

แล้ว 

 

 

(ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญาต 

     (……………………………………….) 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลซ.๑ 



 

 

 

 

 

ใบรบัรองใหม้ีเลือ่ยโซ่ยนต ์

 

ใบรับรองที่   

สถานที่ออกใบรับรอง  

วัน เดือน ปีที่ออกใบรับรอง  

วัน เดือน ปีที่สิ้นอายุใบรับรอง  

ชื่อผู้รับใบรับรอง  

สญัชาติ  เชื้อชาติ  

ภมิูล าเนาบ้านเลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย 

ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด 

 

ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง  

ก าลังเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง (แรงม้า)  

แผ่นบังคับโซ่ความยาว (น้ิว)  

 

                    หมายเหตุ  ตราครุฑกรมป่าไม้ 

 

............................................... 

(...............................) 

นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ 

    ประทบัตราประจ าหน่วยราชการ 

 

 

           หมายเหตุ  ประทบัตราประจ าหน่วยราชการ 

             

 

 

 

 

 

(แบบน้ีมี 3 ตอน) 

ลซ.๒ 



บนัทึกการไดม้าซ่ึงเลือ่ยโซ่ยนต ์

๑. ข้าพเจ้า…………………………………..……………………………ชื่อนิติบุคคล…………………………………………….………….…….. 

    ภมิูล าเนาบ้านเลขที่…….……………….หมู่ที่……………….ตรอก/ซอย…………………………….….……………………………. 

    ถนน……………………………………………..….……………ต าบล/แขวง………………………………….…………….…………………… 

    อ าเภอ/เขต………………………………………..…………………….จังหวัด………………………….………………………….…………… 

    รหัสไปรษณีย…์……….……………..หมายเลขโทรศัพท…์……………......……………หมายเลขโทรสาร………………………………………….. 

 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่……………………………… ลงวันที่………….…………..…….…………… 

สถานที่ออกใบอนุญาตจังหวัด…………………………..……………….…………… 

เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที…่………….……………… ลงวันที่…………………………..……….……. 

สถานที่ออกใบอนุญาตจังหวัด……………………..…………………………………. 

เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้น าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์เพ่ือจ าหน่าย ใบอนุญาตที…่…………………….… ลงวันที่…………………..………….. 

สถานที่ออกใบอนุญาตจังหวัด……………………………….………….…………… 

เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้น าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์เพ่ือใช้ ใบอนุญาตที่……........................................................   

ลงวันที่…........…………………………สถานที่ออกใบอนุญาตจังหวัด……………………………….…………..… 

๒. ข้าพเจ้าได้      โอน          จ าหน่าย เล่ือยโซ่ยนต์ตามใบอนุญาตดังกล่าวให้แก่ผู้ได้รับใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์

ฉบับน้ีมีรายละเอยีดดังน้ี  

  เคร่ืองหมายเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง……………………………......            เคร่ืองหมายแผ่นบังคับโซ่…………………………… 

  ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง……………………………………….....         แผ่นบังคับโซ่ความยาว………………………...น้ิว 

            ก าลังเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง…………………………........แรงม้า            หมายเลขแผ่นบังคับโซ่และยี่ห้อผู้ผลิต 

            หมายเลขเคร่ืองและยี่ห้อผู้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์……………......             แผ่นบังคับโซ่…..................................... 

  หมายเลขบนเล่ือยโซ่ยนต์………………........        หมายเลขบนแผ่นบังคับโซ่………………………. 

 

         (ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้โอน/ผู้จ าหน่าย/ผู้น าเข้า 

         (……………………………………………….) 

         วันที่………….เดือน………………….พ.ศ…………. 

หมายเหตุ  ๑.ให้มอบใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ตอนกลางและตอนปลายให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์  

    ๒.ผู้ได้รับอนุญาตน าใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์เพ่ือด าเนินการให้ได้มาซ่ึงเล่ือยโซ่ยนต์จากผู้มีเล่ือยโซ่ยนต์(ผู้โอน) หรือจาก 

                       ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตหรือน าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์(ผู้จ าหน่าย) ให้เสรจ็สิ้นภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ออกใบรับรองฯ 

                  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าใบรับรองฯน้ีสิ้นผล 

    ๓.ผู้โอนหรือผู้จ าหน่ายต้องบนัทึกการได้มาซ่ึงเล่ือยโซ่ยนตด้์านหลังใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ทั้งสองตอน และให้เกบ็รักษา 

                  ตอนกลางไว้ เพ่ือการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไป แล้วมอบตอนปลายคืนให้ผู้ได้รับใบรับรองฯ พร้อมหลักฐาน 

     ส าเนาใบอนุญาตให้น าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์(ลซ.๗) ส าเนาบัญชีรับและจ าหน่ายฯตามแบบ ลซ.๗/๑ และแบบ ลซ.๗/๒ หรือ 

     ส าเนาใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์(ลซ.๕) ส าเนาบัญชีรับและจ าหน่ายฯตามแบบ ลซ.๕/๑ และแบบ ลซ.๕/๒  หรือ 

                ใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์(ลซ.๓) ฉบับจริงของผู้โอน แล้วแต่กรณี 

    ๔.ใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ไม่ถือว่าเป็นใบอนุญาตให้ใช้เล่ือยโซ่ยนต์ เว้นแต่ผู้ได้รับใบรับรองฯจะน าตอนปลายพร้อม 

     เล่ือยโซ่ยนต์ไปติดต่อนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์เพ่ือตรวจสอบและออกใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ภายในสามสิบวัน 

     นับแต่วันรับมอบเล่ือยโซ่ยนต์จากผู้โอน/ผู้จ าหน่าย 

 (พิมพ์ด้านหลังใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์) 



 

 

 

 

 

 

ใบอนุญาตใหม้ีเลือ่ยโซ่ยนต ์

 

ใบอนุญาตที่  

สถานที่ออกใบอนุญาต  

วัน เดือน ปี ที่ออกใบอนุญาต  

ชื่อผู้รับใบอนุญาต  

สญัชาติ  เชื้อชาติ  

ภมิูล าเนาบ้านเลขที่ หมู่ที่  ตรอก/ซอย 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  จังหวัด 

 

พ้ืนที่ที่อนุญาตให้ใช้เล่ือยโซ่ยนต์ อ าเภอ/เขต จังหวัด  

วัตถุประสงค์ / ประเภทกจิการที่ใช้  

เคร่ืองหมายเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง  

เคร่ืองหมายแผ่นบังคับโซ่  

ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง  

ก าลังเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง (แรงม้า)  

แผ่นบังคับโซ่ความยาว (น้ิว)  

หมายเลขเคร่ืองและยี่ห้อผู้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์  

หมายเลขแผ่นบังคับโซ่และยี่ห้อผู้ผลิตแผ่นบังคับโซ่  

หมายเลขบนเล่ือยโซ่ยนต์  

หมายเลขบนแผ่นบังคับโซ่  

ใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ฉบับน้ีให้มีอายุการอนุญาตตลอดเวลาที่ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าของ      

เล่ือยโซ่ยนต์น้ี  และไม่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด 

                      หมายเหตุ ตราครุฑกรมป่าไม้  

       ............................................... 

        (....................................) 

      นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ 

          ประทบัตราประจ าหน่วยราชการ 

    หมายเหตุ   ประทบัตราประจ าหน่วยราชการ 

 
 

ลซ.๓ 

(แบบน้ีมี ๒ ตอน) 



                                      บันทึกการเปล่ียนแปลงก าลังเล่ือยโซ่ยนต์ 

ล าดบัที ่ วนั เดือน ปี 
รายการบนัทึกการเปลีย่นแปลงก าลงัเครือ่งจกัรกล นายทะเบียน   

เลือ่ยโซ่ยนต ์อนุญาตเดิม (แรงมา้) อนุญาตใหม่ (แรงมา้) 

     

     

     

     

     

     

 

บนัทึกการเปลีย่นแปลงพ้ืนทีใ่หมี้หรือใชเ้ลือ่ยโซ่ยนต ์

ล าดบัที ่ วนั เดือน ปี 
พ้ืนทีที่อ่นุญาต 

ใหใ้ชเ้ลือ่ยโซ่ยนต ์

เครือ่งหมาย

เครือ่งจกัรกล

ตน้ก าลงั 

เครือ่งหมาย

แผ่นบงัคบัโซ่ 

นายทะเบียน  

เลือ่ยโซ่ยนต ์

      

      

      

      

      

      

 

        เงือ่นไขทา้ยใบอนุญาตใหมี้เลือ่ยโซ่ยนต ์

๑. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมีใบอนุญาตหรือส าเนาภาพถ่ายใบอนุญาตส าหรับเลื่อยโซ่ยนต์เครื่องน้ันเพ่ือแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทนัที 

๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตจะใช้เลื่อยโซ่ยนต์ได้เฉพาะในเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต  

๓. ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก าลังเครื่องจักรกลเพ่ิมขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนาย

ทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ 

๔. กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ให้ขออนุญาตต่อน าย

ทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ 

๕. กรณีประสงค์จะน าหรือให้ผู้อืน่น าเลื่อยโซ่ยนต์ของตนออกไปใช้นอกพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการช่ัวคราว ต้องขออนุญาตต่อนายทะเบียนเลื่ อย

โซ่ยนต์ก่อน 

๖. หากเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์ช ารุดหรือเสียหาย ให้ผู้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์แจ้งต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ เพ่ือท าเครื่องหมายเลื่อย

โซ่ยนต์น้ันใหม่ 

 ๗. กรณีที่เลื่อยโซ่ยนต์สูญหายหรือช ารุดเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้อกีต่อไปให้แจ้งการสูญหายหรือช ารุดเสียหายต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

เพ่ือประทบัตรายกเลิกการใช้ใบอนุญาต 

 ๘. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตาย ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้ตายแจ้งการตายและการครอบครองต่อนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

ตามใบอนุญาตภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ทราบการตายของ   ผู้ได้รับใบอนุญาต 

๙. นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์อาจเพิกถอนใบอนุญาตในกรณ ีดังน้ี 

    ๙.๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมี ลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนด หรือไม่ปฏบิัติตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงหรือไม่ปฏบิัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 

    ๙.๒ ผู้ได้รับใบอนุญาต ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ไม่ถูกต้ องตามวัตถุประสงค์หรือ ประเภทกจิกา รตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  หรือน าหรือ ให้ผู้อืน่น า   

เลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้กระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ทุกกรณี 

    ผู้ได้รับใบอนุญาตรับทราบและเข้าใจเงื่อนไขข้างต้นเป็นอย่างดีแล้ว ตกลงยอมรับจะปฏบิัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

 

    (ลงช่ือ)……………………………..…………….. (ผู้รับใบอนุญาต) 

 

 (หมายเหตุ พิมพ์ด้านหลังใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์) 



                                          ลซ.๔ 

ค าขอรบัใบอนุญาตใหผ้ลิตเลือ่ยโซ่ยนต ์ 

 

               เขียนที่……………………………………………………................... 

                              วันที่…………..เดือน…………………….พ.ศ……..…................................... 

 ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………………………………………………… 

      เป็นบุคคลธรรมดา  เลขประจ าตัวประชาชน      สญัชาติ………เชื้อชาติ………. 

เกดิ……………………….อายุ………ปี มีภมิูล าเนาอยู่บ้านเลขที…่…….………หมู่ที…่……ตรอก/ซอย…………………………….................. 

ถนน……………………………………ต าบล/แขวง……………………………………อ าเภอ/เขต…………………………………….......................... 

จังหวัด……………………………….……รหัสไปรษณีย์……………………….หมายเลขโทรศัพท…์………………….……….......................... 

หมายเลขโทรสาร……………………..……...........E-mail…………………………………………………............... 

 ประกอบอาชีพหรือกจิการ……….……………………………………………………………………………………….............................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

       เป็นนิติบุคคลประเภท………………………………………ชื่อนิติบุคคล……………………………………………………………........ 

จดทะเบียนเมื่อ…………………….........……………ณ…….…………………………........……… เลขทะเบียนเลขที่………………................. 

ที่ต้ังส านักงานเลขที่…………..หมู่ที่………..……ตรอก/ซอย…………….……………………………ถนน……………….………………………......... 

ต าบล/แขวง…………………………………อ าเภอ/เขต………………………………………จังหวัด………….………………………………................. 

รหัสไปรษณีย…์………….หมายเลขโทรศัพท…์……………………หมายเลขโทรสาร…………………..E-mail……………………………………… 

โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ……………………….……………………………………………………………………………….................... 

เลขประจ าตัวประชาชน      สญัชาติ…………….เชื้อชาติ..…………. 

เกดิ…………………….อายุ……ปี มีภมิูล าเนาอยู่บ้านเลขที่…….……….…หมู่ที่……ตรอก/ซอย……………………….……………............... 

ถนน………………………………ต าบล/แขวง……….……………อ าเภอ/เขต…………………….…………………จังหวัด……………………………………. 

รหัสไปรษณีย์…………..….....หมายเลขโทรศัพท…์………………….....………หมายเลขโทรสาร……………………..…………….…………….. 

E-mail………………………………………………………. 

ประกอบอาชีพหรือกจิการ……….……………………………………………………………………………………….............................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

 ขอยืน่ต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนตม์ีขอ้ความดงัต่อไปนี้  

 ๑. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุญาตผลิตเล่ือยโซ่ยนต์ในฐานะ 

  ๑.๑ บุคคลธรรมดา 

  ๑.๒ นิติบุคคล 

 ๒. สถานที่ที่จะผลิตเล่ือยโซ่ยนต์ ต้ังอยู่ที่บ้านเลขที…่………………หมู่ที่……….ตรอก/ซอย…………………………………….... 

ถนน…………………………………………ต าบล/แขวง………………………………………อ าเภอ/เขต…………………………………………….............. 

จังหวัด……………………………………….รหัสไปรษณีย์……………………………หมายเลขโทรศัพท…์………….……….………………………..….... 

หมายเลขโทรสาร……………………….………………..………....E-mail………………………………………………………. 

หลักฐานที่ดินประเภท…………………………………….………………………………………………………………………………………………................. 

เล่ือยโซ่ยนต์ที่จะผลิต       ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลังที่จะผลิต…………………………………………………………................... 

และหรือ       แผ่นบังคับโซ่ 

      

เลขรับที่…………………………………….. 

วันที่…………………………………………… 

ลงชื่อ…………………………ผู้รับค าขอ 



-๒- 

 

 ๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 

๓.๑ มีอายุไม่ต ่ากว่ายี่สบิปีบริบูรณ์ 

๓.๒ มีสญัชาติไทย 

๓.๓ มีภมิูล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

๓.๔ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓.๖ ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี 

เว้นแต่การถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวจะผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 ๔. พร้อมค าขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา ดังน้ี 

  ๔.๑ บุคคลธรรมดา 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว 

   (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

   ๔.๒ นิติบุคคล 

   (๑) ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

   (๒) ส าเนาหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับบริษัทจ ากดัที่จดทะเบียนไว้ 

   (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัว และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนาม 

ผูกพันนิติบุคคล 

  ๔.๓ ผู้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

   (๑) เอกสารของบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ก าหนดในข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ 

   (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ 

   (๓) หนังสอืมอบอ านาจ 

๔.๔ หลักฐานการมีสทิธใินสถานที่ที่จะท าการผลิต 

(๑) ส าเนาหลักฐานที่ดิน 

(๒) สญัญาเช่าหรือเช่าซ้ือที่ดิน 

(๓) หนังสอืยินยอมของผู้มีสทิธใินที่ดินที่แสดงว่ายินยอมหรืออนุญาต 

ให้ใช้ที่ดินเพ่ือเป็นสถานที่ที่จะผลิตเล่ือยโซ่ยนต์ 

  ๔.๕ แผนที่สงัเขปแสดงที่ต้ังโรงงานผลิตและสถานที่เกบ็รักษาเล่ือยโซ่ยนต์ 

  ๔.๖ ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ 

                     ๔.๗ ส าเนาใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานของกรมโรงงานอตุสากรรม 

                     ๔.๘ เอกสารรายละเอยีดเกี่ยวกบักระบวนการผลิต และคุณลักษณะของเล่ือยโซ่ยนต์ที่ผลิต 

๔.๙ เอกสารหรือหลักฐานอืน่ๆตามที่ทางราชการแจ้งให้น าส่ง 

.………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

 

         (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ขอ 

         (……………………………………….) 

ลซ.๔ 



 

             -๓-      

ส่วนด าเนินการของเจา้หนา้ที่ 

   การด าเนินการตรวจสอบและพจิารณาค าขอ 

  การตรวจสอบของเจา้หนา้ที ่

  ๑. ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอ ตามข้อ ๔ 

   ครบถ้วนและถูกต้อง 

   ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสาร หรือหลักฐาน ดังน้ี 

(๑) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(๒) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(๓) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

ไม่ถูกต้อง ดังน้ี 

(๑) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(๒) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(๓) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

  ๒. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามค าขอ ข้อ ๓ 

   มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ถูกตอ้งและครบถว้น 

   ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 

 (๑)………………………….…………………………………………………………………………………………… 

 (๒) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

 

    (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

ความเห็นเจา้หนา้ที ่

  เหน็สมควรอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ไม่สมควรอนุญาต………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

หมายเหตุ   ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอไม่ครบถ้วนถูกต้องให้นายทะเบียนฯแจ้งให้ผู้ขออนุญาต 

             ทราบภายในเจด็วันนับแต่วันที่รับค าขอเพ่ือน าเอกสารหรือหลักฐานมาประกอบเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน 

ลซ.๔ 



-๔- 

 

ค าสัง่ 

  อนุญาต 

   แจ้งผลการพิจารณา 

   ออกใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์ 

  ไม่อนุญาต 

   แจ้งผลการพิจารณา พร้อมเหตุผลที่ไม่อนุญาตและแจ้งสทิธอิทุธรณ์ให้ผู้ขอทราบตาม 

มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ ตามหนังสอืที่ ......……………………………………………… 

 

 

(ลงชื่อ)……………………………………………นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ 

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

 ได้ออกใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่……........…………………ลงวันที่….……………….......... 

 

(ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลซ.๔ 



 

 

 

 

 

ใบอนุญาตใหผ้ลิตเลือ่ยโซ่ยนต ์

 
ใบอนุญาตที่………………………………………               ที่ท าการ…………………………………………... 

           วันที่……………….เดือน………………………..พ.ศ…………........ 

 

  อนุญาตให้…………………………………………..…………………..มีภมูิล าเนาอยู่บ้านเลขที่…………………......... 

หมู่ที่……..….……ตรอก/ซอย……………..………………………….……………ถนน……………………………………..………………….......... 

ต าบล/แขวง……………………………..……………..……………..อ าเภอ/เขต……………………………….……………………………….......... 

จังหวัด……………………………………..……………………………ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์และหรือแผ่นบังคับโซ่ ตามเอกสารหลักฐาน 

กระบวนการผลิตเล่ือยโซ่ยนต์และคุณลักษณะของเล่ือยโซ่ยนต์แนบท้ายใบอนุญาตน้ี  ณ เลขที่………….……......... 

หมู่ที่………ตรอก/ซอย…………………………………ถนน……………………………………………ต าบล/แขวง…………………………......... 

อ าเภอ/เขต…………………..…….…………………………………….จังหวัด…………………………..…….………….….......................... 

โดยมีรายละเอยีดปรากฏตามแผนที่สงัเขปแนบท้ายใบอนุญาต 

ใบอนุญาตฉบับน้ีให้มีอายุตลอดเวลาที่ผู้ได้รับอนุญาตยังคงผลิตเล่ือยโซ่ยนต์อยู่ และไม่ขาด 

คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด 

 

 

............................................... 

(...............................) 

หมายเหตุ  ตราครุฑกรมป่าไม้                       นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ 

   ประทบัตราประจ าหน่วยราชการ 

 

       หมายเหตุ  ประทบัตราประจ าหน่วยราชการ 

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ลซ.๕ 

(แบบน้ีมี ๒ ตอน) 



เงือ่นไขทา้ยใบอนุญาตใหผ้ลิตเลือ่ยโซ่ยนต ์

 

๑. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ 

ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์ 

  ๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์ต้องด าเนินการผลิตเล่ือยโซ่ยนต์ให้ถูกต้องตามกระบวนการ

ผลิตและคุณลักษณะที่ระบุไว้ท้ายใบอนุญาตน้ี หากประสงค์จะเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตและคุณลักษณะของเล่ือยโซ่ยนต์

ที่จะผลิตต้องแจ้งให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ทราบ 

  ๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์ต้องจัดท าบัญชีและหมายเลขแสดงหน่วยการผลิตและการ

จ าหน่ายตามแบบที่ก าหนด ลซ .๕/๑ และลซ .๕/๒ รวมทั้ งจัดท าหมายเลขแสดงหน่วยการผลิตบนเล่ือยโซ่ยนต์        

ตามแบบที่อธบิดีก าหนดด้วย 

  ๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์จะต้องรายงานส าเนาบัญชีและหมายเลขแสดงหน่วยการผลิต

และการจ าหน่ายตามแบบ ลซ .๕/๑ และลซ.๕/๒ ให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ผู้ออกใบอนุญาตทราบภายใน ๗ วัน 

หลังจากสิ้นเดือนทุกเดือน 

  ๕. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์จะท าการจ าหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์ได้แต่เฉพาะแก่ผู้ที่มี

ใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์เท่าน้ัน 

 ๖. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์เมื่อจะจ าหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์ให้แก่ผู้ได้รับใบรับรองให้มี

เล่ือยโซ่ยนต์ จะต้องบันทกึข้อมูลด้านหลังใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ (ลซ.๒) ทั้งฉบับตอนกลางและตอนปลาย        

แล้วเกบ็รักษา ลซ.๒ ตอนกลางไว้ตลอดเวลาเพ่ือการตรวจสอบ 

  ๗. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์ไม่ประสงค์จะประกอบกจิการผลิตเล่ือยโซ่ยนต์

ตามใบอนุญาตอกีต่อไป ให้แจ้ง นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวันก่อนการเลิกประกอบ

กจิการผลิตเล่ือยโซ่ยนต์ และให้ด าเนินการจ า หน่ายเล่ือยโซ่ยนต์ที่ยัง คงมีอยู่ในครอบครองให้แล้วเสรจ็ภายใน

ระยะเวลาดังกล่าว และให้น าใบอนุญาตส่งคืนต่อนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์เพ่ือประทบัตรายกเลิกใบอนุญาตต่อไป 

  ในกรณีที่ไม่สามารถจ าหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์ที่ยังคงมีอยู่ในครอบครองให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาได้ 

นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์จะด าเนินการขายทอดตลาดเล่ือยโซ่ยนต์ที่เหลืออยู่ เงินสทุธทิี่ได้จากการขายเป็นของผู้แจ้ง

การเลิกประกอบกจิการผลิตเล่ือยโซ่ยนต์ 

 ๘. นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์อาจเพิกถอนใบอนุญาตกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมี

ลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนด หรือไม่ปฏบิัติตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือไม่

ปฏบิัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 

๙. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏบิัติตาม 

กฎหมายว่าด้วยเล่ือยโซ่ยนต์ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตรับทราบและเข้าใจเงื่อนไขข้างต้นเป็นอย่างดีแล้ว ตกลงยอมรับจะปฏบิัติตาม

เงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

 

     

                         (ลงชือ่)…………………...........................  (ผูร้บัใบอนุญาต) 

 

 

 

 
(พิมพ์ด้านหลังใบอนุญาตให้ผลิตเล่ือยโซ่ยนต์) 



              

ลซ.๖ 

ค าขอรบัใบอนุญาตใหน้ าเขา้เลือ่ยโซ่ยนต ์

 

               เขียนที่……………………………………………………...................... 

                              วันที่…………..เดือน…………………….พ.ศ……..…......................................... 

 

 ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

       เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจ าตัวประชาชน      สญัชาติ……....เชื้อชาติ………… 

เกดิ………………………………….อายุ………ปี มีภมิูล าเนาอยู่บ้านเลขที…่………….หมู่ที…่……ตรอก/ซอย………………………................... 

ถนน……………………………......…ต าบล/แขวง………………………………...........อ าเภอ/เขต…………………………............................. 

จังหวัด……………………………..................รหัสไปรษณีย…์……………………..........หมายเลขโทรศัพท…์………………….……….......... 

หมายเลขโทรสาร……………………..……................E-mail…………………………………………………….. 

 ประกอบอาชีพหรือกจิการ……….………………………………………………………………………………………................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

       เป็นนิติบุคคลประเภท………………………………………ชื่อนิติบุคคล…………………………………………..………………........... 

จดทะเบียนเมื่อ…………………………………………..…ณ……………………………………….…………เลขทะเบียนเลขที…่………………………………..... 

ที่ต้ังส านักงานเลขที…่………………หมู่ที่………..……ตรอก/ซอย…………………………………………..……ถนน……………….…………………........ 

ต าบล/แขวง………………………………………อ าเภอ/เขต……………………………………………จังหวัด………….…………………….…………….......... 

รหัสไปรษณีย…์………………..…….หมายเลขโทรศัพท…์……..….……………หมายเลขโทรสาร………………………………….................... 

E-mail…………………………………………………….. 

โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ…………………………………………………………………………………………………………. 

เลขประจ าตัวประชาชน       สญัชาติ…………เชื้อชาติ..……….เกดิ………………………………อายุ…..….ปี 

มีภมิูล าเนาอยู่บ้านเลขที…่…….……หมู่ที่……..ตรอก/ซอย……………………….…......................……ถนน………………………………………....... 

ต าบล/แขวง……….………………………………....อ าเภอ/เขต…………………….………..........…........จังหวัด…………………………………….……........ 

รหัสไปรษณีย…์………..…………หมายเลขโทรศัพท…์………………………………….............หมายเลขโทรสาร…………………..……..………........ 

E-mail…………………………………………………….............................. 

ประกอบอาชีพหรือกจิการ……….………………………………………………………………………………………................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

 ขอยืน่ต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนตม์ีขอ้ความดงัต่อไปนี้  

  ๑. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุญาตน าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ในฐานะ 

   ๑.๑ บุคคลธรรมดา 

   ๑.๒ นิติบุคคล 

๒. วัตถุประสงค์ของการน าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ 

   ๒.๑ เพ่ือมีและใช้ 

   ๒.๒ เพ่ือการจ าหน่าย 

 

เลขรับที่…………………………………….. 

วันที่…………………………………………… 

ลงชื่อ…………………………ผู้รับค าขอ 



             -๒- 

 

  ๓. ก าหนดระยะเวลาที่ขอน าเข้าภายใน………….วัน นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาตให้น าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์       

  ๔. จ านวนเล่ือยโซ่ยนต์ที่ขออนุญาตน าเข้า รวม………………..เคร่ือง มีรายละเอยีดดังน้ี 

      ๔.๑ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง……………………..........ยี่ห้อ/รุ่น........................................ 

ก าลังเคร่ืองจักรกล………..แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………น้ิว จ านวน………………เคร่ือง 

      ๔.๒ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง……………………..........ยี่ห้อ/รุ่น....................................... 

ก าลังเคร่ืองจักรกล………..แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………น้ิว จ านวน………………เคร่ือง 

    ๔.๓ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง……………………..........ยี่ห้อ/รุ่น....................................... 

ก าลังเคร่ืองจักรกล………..แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………น้ิว จ านวน………………เคร่ือง 

    ๔.๔ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง……………………..........ยี่ห้อ/รุ่น....................................... 

ก าลังเคร่ืองจักรกล………..แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………น้ิว จ านวน………………เคร่ือง 

    ๔.๕ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง……………………..........ยี่ห้อ/รุ่น....................................... 

ก าลังเคร่ืองจักรกล………..แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………น้ิว จ านวน………………เคร่ือง 

            ๕. สถานที่เกบ็รักษาเล่ือยโซ่ยนต์ที่จะน าเข้า เพ่ือจ าหน่าย อยู่ที่บ้านเลขที่………..……หมู่ที่………..…...... 

ตรอก/ซอย………………….………………………………..ถนน……………………………………………ต าบล/แขวง……………………………….…….... 

อ าเภอ/เขต……………………………………จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………………....................... 

หมายเลขโทรศัพท…์…………………………..หมายเลขโทรสาร…………………………........... 

  ๖. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 

๖.๑ มีอายุไม่ต ่ากว่ายี่สบิปีบริบูรณ์ 

๖.๒ มีสญัชาติไทย 

๖.๓ มีภมิูล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

๖.๔ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

๖.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๖.๖ ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

      ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่การถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว 

      จะผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

  ๗. พร้อมค าขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา ดังน้ี 

   ๗.๑ บุคคลธรรมดา 

  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว                     

  (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

   ๗.๒ นิติบุคคล 

 (๑) ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 (๒) ส าเนาหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับบริษัทจ ากดัที่จดทะเบียนไว้ 

 (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัว และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจ 

ลงนามผูกพันนิติบุคคล 

 

 

 

ลซ.๖ 



- ๓ - 

๗.๓ ผู้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

(๑) เอกสารของบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ก าหนดในข้อ ๗.๑ หรือ ๗.๒ 

(๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ 

(๓) หนังสอืมอบอ านาจ 

๗.๔ ใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ (ลซ. ๒ ตอนกลางและตอนปลาย) 

   ๗.๕ หลักฐานการมีสทิธใินสถานที่เกบ็เล่ือยโซ่ยนต์ 

(๑) ส าเนาหลักฐานที่ดิน                

(๒) สญัญาเช่าหรือเช่าซ้ือ 

(๓) หนังสอืยินยอมของผู้มีสทิธใินที่ดินที่แสดงว่ายินยอมหรืออนุญาต 

ให้ใช้เป็นสถานที่เพ่ือเกบ็เล่ือยโซ่ยนต์ 

   ๗.๖ แผนที่สงัเขปแสดงที่ต้ังและเส้นทางสถานที่เกบ็เล่ือยโซ่ยนต์ 

๗.๗ เอกสารรับรองผลการทดสอบก าลังเคร่ืองจักรกลต้นก าลังจากสถาบันการศึกษา 

       ของรัฐที่เปิดสอนหลักสตูรวิศวกรรมเคร่ืองกล หรือจากวิศวกรผู้มีใบอนุญาตให้ 

       ประกอบวิชาชีพของสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย 

๗.๘ เอกสารหรือหลักฐานอืน่ๆตามที่ทางราชการแจ้งให้น าส่ง 

       .………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

................................................................................................................................................. 

     

(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ขอ 

     (……………………………………….) 

 

หมายเหตุ   กรณียื่นค าขอเกนิกว่า ๕ เคร่ืองหรือรายการแล้วแต่กรณี ให้ใช้บัญชีแนบท้ายค าขอฯ 

     

              ส่วนด าเนินการของเจา้หนา้ที่ 

 

 การด าเนินการตรวจสอบและพจิารณาค าขอ 

           การตรวจสอบของเจา้หนา้ที ่

  ๑. ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอ ตามข้อ ๗ 

   ครบถ้วนและถูกต้อง 

   ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสารหรือหลักฐาน ดังน้ี 

(๑)………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(๒)………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(๓)………………………….…………………………………………………………………………………………… 

 

 

ลซ.๖ 



- ๔ -     

ไม่ถูกต้อง ดังน้ี 

(๑) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(๒) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(๓) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

๒. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามค าขอ ข้อ ๖ 

   มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ถูกตอ้งและครบถว้น 

   ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 

(๑) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(๒) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(๓) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

 

    (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

  หมายเหตุ   ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอไม่ครบถ้วนถูกต้องให้นายทะเบียนฯแจ้งให้ผู้ขออนุญาต 

        ทราบภายในเจด็วันนับแต่วันที่รับค าขอเพ่ือน าเอกสารหรือหลักฐานมาประกอบเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน 

              

 ความเห็นเจา้หนา้ที ่

  เหน็สมควรอนุญาต 

        ๑. ให้น าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน…………………….เคร่ือง ดังน้ี 

   ๑.๑ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง……………..................ยี่ห้อ/รุ่น.............................. 

ก าลังเคร่ืองจักรกล….……..แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว……….…………น้ิว จ านวน………………เคร่ือง 

       ๑.๒ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง………………................ยี่ห้อ/รุ่น.............................. 

ก าลังเคร่ืองจักรกล………….แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………น้ิว จ านวน………………เคร่ือง 

๑.๓ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง………………................ยี่ห้อ/รุ่น.............................. 

ก าลังเคร่ืองจักรกล………….แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………น้ิว จ านวน………………เคร่ือง 

๑.๔ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง…………….…...............ยี่ห้อ/รุ่น.............................. 

ก าลังเคร่ืองจักรกล………….แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………น้ิว จ านวน………………เคร่ือง 

     ๑.๕ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง………………................ยี่ห้อ/รุ่น.............................. 

ก าลังเคร่ืองจักรกล…………..แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………น้ิว จ านวน………………เคร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

ลซ.๖ 



- ๕ – 

 
        ๒. ก าหนดระยะเวลาที่อนุญาตให้น าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ ภายใน……………….วัน นับจาก  

วันออกใบอนุญาตให้น าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ 

        ๓. สถานที่เกบ็รักษาเล่ือยโซ่ยนต์ที่จะน าเข้า เพ่ือจ าหน่าย อยู่ที่บ้านเลขที่……………................... 

หมู่ที่……….………ตรอก/ซอย………………………………………………………..ถนน……………………………………….……………….................. 

ต าบล/แขวง…………………………………………….……………..อ าเภอ/เขต…………………………………………….………………….................. 

จังหวัด………………………………………………….รหัสไปรษณีย์…………………………หมายเลขโทรศัพท…์………………………................ 

หมายเลขโทรสาร………………………………….. 

ไม่สมควรอนุญาต………………………………………………………………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

(ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

ค าสัง่ 

  อนุญาต จ านวน……………….เคร่ือง ก าหนดระยะเวลาน าเข้า ภายใน………………วัน 

   ออกใบอนุญาตให้น าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์และแจ้งผลการพิจารณา 

  ไม่อนุญาต 

   แจ้งผลการพิจารณาประกอบเหตุผลที่ไม่อนุญาตและแจ้งสทิธอิทุธรณ์ให้ผู้ขอทราบตาม 

มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเล่ือยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ ตามหนังสอืที่..…………………………………………………………………… 
 

 

(ลงชื่อ)……………………………………………นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ 

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

 ได้ออกใบอนุญาตให้น าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่………………ลงวันที่….……………………… 

 

(ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

 

 

 

 

 

ลซ.๖ 



 

 

 
       - ๖- 

การตรวจสอบกรณขีอน าเขา้เพือ่ใช ้ ตามใบอนุญาตที่……………….ลงวันที่…………………………… 

 

ล าดับที่ 
ระยะเวลาที่ก าหนด ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง ก าลังเคร่ืองจักรกล ความยาวแผ่นบังคับโซ่ 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

๑         

๒         

๓         

๔         

๕         

 

    (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

              

ความเห็นเจา้หนา้ที ่

  ผลการตรวจสอบถูกต้อง เหน็ควรออกใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ต่อไป 

  ผลการตรวจสอบไม่ถูกต้อง เหน็ควรแจ้งการไม่อนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

และให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์ภายในหกสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุญาต 

หากมิได้ด าเนินการภายในก าหนดเวลา ให้เล่ือยโซ่ยนต์น้ันตกเป็นของแผ่นดิน 
 

 

 

    (ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

ค าสั่ง 

  ออกใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ 

  ไม่อนุญาตและแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์ภายในหกสบิวันนับแต่ 

วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุญาต หากมิได้ด าเนินการภายในก าหนดเวลา ให้เล่ือยโซ่ยนต์น้ันตกเป็นของแผ่นดิน 

 

    (ลงชื่อ)……………………………………………นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ 

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

ลซ.๖ 



 

 

- ๗ - 

กรณไีม่อนุญาต 

  ได้จ าหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์ดังกล่าวภายในหกสบิวันแล้ว โดยจ าหน่ายให้แก่………………………. 

………………………………….ตาม ลซ.๒ ใบรับรองที่………………….สถานที่ออกใบรับรอง……………………………………….. 

วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับรอง…………………………………………. 

  ไม่สามารถด าเนินการจ าหน่ายได้ภายในหกสบิวัน ได้ตกเป็นของแผ่นดิน 

   โดยการส่งมอบ เม่ือวันที่……………เดือน…………………………..พ.ศ…………. 

   โดยการยึด เม่ือวันที่……………เดือน…………………………..พ.ศ…………. 

   ได้ลงทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดิน ตามแบบ ลซ.ปม.๑ 

   ล าดับที่…………….หมายเลขทะเบียน ลซ.ปม……………วัน เดือน ปี………………………… แล้ว 

(ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญาต 

     (……………………………………….) 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลซ.๖ 



 

 

 

 

 

 

         

ใบอนุญาตใหน้ าเขา้เลือ่ยโซ่ยนต ์
 

ใบอนุญาตที่………………………………………         ที่ท าการ………………………….…………………….. 

           วันที่……………….เดือน………………………..พ.ศ…………. 

 

อนุญาตให้…………………………………...…………………………….เลขทะเบียนนิติบุคคลหรือ เลขประจ าตั วผู้เสยีภาษีอากร

.......................................................มีภมิูล าเนาอยู่บ้านเลขที่……………...หมู่ที่........ตรอก/ซอย………………………………

ถนน……………………….………ต าบล /แขวง………………………………….อ าเภอ /เขต……………………….…….จังหวัด ……………………………

วัตถุประสงค์ของการน าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์เพ่ือ …………….…………………………….จ านวน…………………………………..……………เคร่ือง 

ชนิดและรายละเอยีดเล่ือยโซ่ยนต์ตามบัญชีท้ายใบอนุญาตน้ี สถานที่เกบ็เล่ือยโซ่ยนต์ ช่ือสถานที่ ………………………………….

บ้านเลขที่……………….…หมู่ที่……………..ตรอก/ซอย…………….……………………….……..ถนน…..………….………………………………….…… 

ต าบล/แขวง…………………………..……….อ าเภอ /เขต…………..…………………………..…………จังหวัด ….…………………….……………………

ใบอนุญาตฉบับน้ีให้มีอายุสิ้นสดุในวันที่……..…….เดือน……………………………..พ.ศ…………… 

 

 

............................................... 

(...............................) 

หมายเหตุ  ตราครุฑกรมป่าไม้                   นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ 

   ประทบัตราประจ าหน่วยราชการ 

 

     หมายเหตุ  ประทบัตราประจ าหน่วยราชการ 

         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(แบบน้ีมี ๒ ตอน) 

ลซ.๗ 



บญัชีชนิดและรายละเอียดเลือ่ยโซ่ยนตท์ีอ่นุญาตใหน้ าเขา้ 

 

   ๑. ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง…………………………………….........ยีห่อ้/รุ่น.................................. 

ก าลังเคร่ืองจักรกล……………………แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ ความยาว……………….น้ิว จ านวน……………………เคร่ือง 

   ๒. ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง…………………………………….........ยีห่อ้/รุ่น.................................. 

ก าลังเคร่ืองจักรกล……………………แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ ความยาว……………….น้ิว จ านวน……………………เคร่ือง 

  ๓. ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง…………………………………….........ยีห่อ้/รุ่น................................. 

ก าลังเคร่ืองจักรกล……………………แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ ความยาว……………….น้ิว จ านวน…..………………เคร่ือง 

   ๔. ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง…………………………………….........ยีห่อ้/รุ่น................................. 

ก าลังเคร่ืองจักรกล……………………แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ ความยาว……………….น้ิว จ านวน……………………เคร่ือง 

   ๕. ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง…………………………………….........ยีห่อ้/รุ่น................................. 

ก าลังเคร่ืองจักรกล……………………แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ ความยาว………………น้ิว จ านวน…………….…....เคร่ือง 

 

เงือ่นไขทา้ยใบอนุญาตใหน้ าเขา้เลือ่ยโซ่ยนต ์

๑. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้น าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์เพ่ือใช้ เม่ือน าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ตามที่ได้รับใบอนุญาตแล้วให้น า 

เล่ือยโซ่ยนต์และใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์มอบให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์เพ่ือด าเนินการต่อไป ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ 

วันที่ศุลกากรได้ตรวจมอบไปถูกต้องแล้ว 

 ๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้น าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์เพ่ือการจ าหน่าย เมื่อได้น าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ตามใบอนุญาตฯแล้วต้อง 

  ๒.๑ ท าหมายเลขแสดงหน่วยการน าเข้าบนเล่ือยโซ่ยนต์ที่ได้น าเข้าตามแบบที่อธบิดีก าหนดภายใน

สามสบิวันนับแต่วันที่ศุลกากรได้ตรวจมอบไปถูกต้องแล้ว 
  ๒.๒ จัดท าบัญชีรับและจ าหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์ตามแบบที่ก าหนด ลซ .๗/๑ และลซ .๗/๒ แล้วแจ้งให้

นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ ศุลกากรได้ตรวจมอบไปถูกต้องแล้ว  และให้รายงานส าเนา

บัญชีรับและจ าหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์ ตามแบบ ลซ .๗/๑ และลซ.๗/๒ ให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ทราบภายใน ๗ วัน 

หลังจากสิ้นเดือนทุกเดือน รวมทั้งต้องรับผดิชอบรักษาเล่ือยโซ่ยนต์ที่มีอยู่ให้ตรงตามบัญชีเช่นว่าน้ัน 

 ๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้น าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์เพ่ือการจ าหน่าย ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่

ได้รับอนุญาตให้เกบ็และจ าหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์ 

 ๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้น าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์เพ่ือการจ าหน่ายจะท าการจ าหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์ได้แต่เฉพาะแก่ผู้ที่

มีใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์เท่าน้ัน 

๕. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้น าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์เมื่อจะจ าหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์ให้แก่ผู้ได้รับใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ 

จะต้องบันทกึข้อมูลด้านหลังใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์  (ลซ.๒) ทั้งฉบับตอนกลางและตอนปลาย แล้วเกบ็รักษา       

ลซ.๒ ตอนกลางไว้ตลอดเวลา เพ่ือการตรวจสอบ 

๖. นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์อาจเพิกถอนใบอนุญาตกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามที่ก าหนด หรือไม่ปฏบิัติตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขที่ก าห นดในกฎกระทรวง หรือไม่ปฏบิัติตาม

เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 

๗. ผู้ได้รับอนุญาตให้น าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์เพ่ือการจ าหน่ายต้องอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการ

ตรวจสอบการปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยเล่ือยโซ่ยนต์ 

ผู้รับใบอนุญาตรับทราบเงื่อนไขข้างต้นเป็นอย่างดีแล้ว และยินยอมจะปฏบิัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

(ลงชื่อ)………………….. (ผู้รับใบอนุญาต) (พิมพ์ด้านหลังใบอนุญาตให้น าเข้าเล่ือยโซ่ยนต์) 

 



ลซ.๑๑ 

ค าขออนุญาตน าเลือ่ยโซ่ยนต ์

ออกใชน้อกพื้ นทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาตเป็นการชัว่คราว 

 

               เขียนที่……………………………………………………............ 

                              วันที่…………..เดือน…………………….พ.ศ……..…..................... 

 ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

        เป็นบุคคลธรรมดา   เลขประจ าตัวประชาชน        

สญัชาติ….......……เชื้อชาติ…..………………….อายุ….....……ปี มีภมูิล าเนาอยู่บ้านเลขที่...............….หมู่ที่………..…....... 

ตรอก/ซอย………………………………………ถนน……………………………………ต าบล/แขวง……………………………………................. 

อ าเภอ/เขต………………………………………จังหวัด………………………………….……รหัสไปรษณีย…์…………………….................... 

หมายเลขโทรศัพท…์………………….………หมายเลขโทรสาร……………………..E-mail………………………………………............... 

        เป็นนิติบุคคลประเภท……………………………………………………………………………………………….................... 

ชื่อนิติบุคคล……………….…………………………………………………จดทะเบียนเมื่อ………………………………………………………............ 

ณ………………………………………….………เลขทะเบียนเลขที่………………………………….ที่ต้ังส านักงานเลขที่…………………............ 

หมู่ที่………………ตรอก/ซอย………………………………………………………ถนน……………….……………………………………………............ 

ต าบล/แขวง………………………………………………………..……อ าเภอ/เขต…………………………………………………………………........... 

จังหวัด………….………………………………….รหัสไปรษณีย์……………………….หมายเลขโทรศัพท…์……………….…………….......... 

หมายเลขโทรสาร………………………………………..E-mail………………………………………………….. 

โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ….……………………………………………………………………..……………………………….............. 

เลขประจ าตัวประชาชน      สญัชาติ .....…....……เชื้อชาติ……....……………อายุ……........…ปี 

มีภมิูล าเนาอยู่บ้านเลขที่ ……….….…หมู่ที่ .......... ……ตรอก /ซอย ……………………….………ถนน ………………………………………

ต าบล /แขวง ……….………………………………อ าเภอ /เขต………………......................... จังหวัด …………………………………….……

รหัสไปรษณีย์ …………..……..หมายเลขโทร ศัพท์…………….................. ……หมายเล ขโทรสาร …………..……………….………….  

E-mail………………………………………………….. 

                 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที…่……......................ลงวันที่…………………………………..……

สถานที่ออกใบอนุญาตจังหวัด ………………………………………………………….......... . เคร่ืองหมาย เคร่ืองจักรกลต้นก าลัง  

......................……….เคร่ืองหมายแผ่นบังคับโซ่…………………………….......ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง..................... 

ก าลังเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง….............แรงม้า หมายเลขบนเล่ือยโซ่ยนต์..................................................                                           

หมายเลขบนแผ่นบังคับโซ่............................................... 

วัตถุประสงค์/ประเภทกจิการที่ใช้เล่ือยโซ่ยนต์……………………………………………………………………………………………............... 

……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

 ขอยืน่ต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนตม์ีขอ้ความดงัต่อไปนี้  

 ๑. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุญาต ดังต่อไปนี้  

  ๑.๑ น าเล่ือยโซ่ยนต์ตามใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่…………………........................... 

ลงวันที่………………………………...........ออกไปใช้นอกพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการช่ัวคราว ในพ้ืนที่ 

ต าบล/แขวง………………………….……………อ าเภอ/เขต….……………………………………………จังหวัด………………………………………..... 

เลขรับที่…………………………………….. 

วันที่…………………………………………… 

ลงชื่อ…………………………ผู้รับค าขอ 



-๒- 

 
โดยมีวัตถุประสงค์และเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือ…………………………………………………………………………………………….............. 

……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

ระยะเวลาต้ังแต่วันที…่……………………………………..ถงึวันที…่……………………………………รวมระยะเวลา……….……..วัน 

           ๑.๒ ให้ผู้อืน่น าเล่ือยโซ่ยนต์ตามใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที…่..……....................... 

ลงวันที…่………………………….......ออกไปใช้นอกพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการช่ัวคราว โดยให้……………………………......... 

เลขประจ าตัวประชาชน      สญัชาติ………..เชื้อชาติ..……...เกดิ…………………………........ 

อายุ……...ปี มีภมิูล าเนาอยู่บ้านเลขที่………….…หมู่ที่………ตรอก/ซอย…………………............................................ 

ถนน…………………………………………………ต าบล/แขวง……….…………………...…......อ าเภอ/เขต….…………………………........... 

จังหวัด…………………………............รหัสไปรษณีย์…………..……………..หมายเลขโทรศัพท…์………………….……….............. 

หมายเลขโทรสาร……………………..…… 

เป็นผู้น าเล่ือยโซ่ยนต์ดังกล่าวไปใช้ในพ้ืนทีต่ าบล/แขวง……………………………………อ าเภอ/แขวง…………………………………… 

จังหวัด.........................................โดยมีวัตถุประสงค์และเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือ……………………………..…………. 

……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………............. 

ระยะเวลาต้ังแต่วันที่………………………………………..ถงึวันที…่……………………………………รวมระยะเวลา……….……..วัน 

 ๒. พร้อมค าขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา ดังน้ี 

  ๒.๑ บุคคลธรรมดา 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว 

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

  ๒.๒ นิติบุคคล 

   (๑) ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

   (๒) ส าเนาหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับบริษัทจ ากดัที่จดทะเบียนไว้ 

   (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัว และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 

  ๒.๓ ผู้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

   (๑) เอกสารของบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ก าหนดในข้อ ๒.๑ หรือ ๒.๒ 

   (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ 

   (๓) หนังสอืมอบอ านาจ 

  ๒.๔ ใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่…………………ลงวันที่……………………..................... 

๒.๕ เอกสารหรือหลักฐานอืน่ๆตามที่ทางราชการแจ้งให้น าส่ง 

.………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

 

    (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ขอ 

     (……………………………………….) 

ลซ.๑๑ 



 

-๓- 

ส่วนด าเนินการของเจา้หนา้ที่ 

 

การด าเนินการตรวจสอบและพจิารณาค าขอ 

การตรวจสอบของเจา้หนา้ที ่

  ๑. ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอ  

   ครบถ้วนและถูกต้อง 

   ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสารและหลักฐาน ดังน้ี 

(๑) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(๒) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(๓) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

ไม่ถูกต้อง ดังน้ี 

(๑) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(๒) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(๓) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

  ๒. ผลการตรวจสอบวัตถุประสงค์และเหตุผลความจ าเป็น 

   เหมาะสม 

   ไม่เหมาะสม  เน่ืองจาก………………………….……………………………………………………………. 

………………………….……………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

………………………….……………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

 

    (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

ข้าพเจ้า......................................................ต าแหน่ง..................................................... 

ผู้ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ ตามค าสั่ง.................................................................. 

ลงวันที่........................................ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้วจึงออกใบรับค าขออนุญาตน า 

เล่ือยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการช่ัวคราว ที่…………………………ลงวันที่……………..………………………… 

ให้ผู้ขอไว้เป็นหลักฐานแล้ว 

 

    (ลงชื่อ)……………………………………………..พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (………………………………………..) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

ลซ.๑๑ 



           -๔- 

ความเห็นเจา้หนา้ที ่

 

  เหน็สมควรอนุญาต โดยให้ใช้ในพ้ืนที่ต าบล………………………………อ าเภอ……………………จังหวัด.......…. 

ระยะเวลาต้ังแต่วันที่…………………………………...ถงึวันที่…………………………………รวมระยะเวลา……………………..วัน 

  ไม่สมควรอนุญาต เพราะ.…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)…………………….………………………พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (………………….…………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

ค าสัง่ 

  อนุญาตให้น าเล่ือยโซ่ยนต์ของตนเองออกไปใช้นอกพ้ืนที่เป็นการช่ัวคราว 

อนุญาตให้ผู้อืน่น าเล่ือยโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพ้ืนที่เป็นการช่ัวคราว 

อนุญาตให้ใช้ในพ้ืนที่ต าบล…………………………………อ าเภอ………………………………จังหวัด…........……… 

ระยะเวลาการอนุญาตต้ังแต่วันที่………………………………………..ถงึวันที่………………………………… 

  รวมระยะเวลา………………………….วัน  

   แจ้งผลการพิจารณา 

   ออกหนังสอือนุญาต 

แจ้งและส่งส าเนาหนังสอือนุญาตให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์พ้ืนที่ (กรณีข้ามจังหวัด)  

  ไม่อนุญาต 

   แจ้งผลการพิจารณา 

   ให้ผู้ขอรับหนังสอือนุญาตส่งใบรับค าขออนุญาตคืน ภายใน…………………วัน 

   แจ้งนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์พ้ืนที่ (กรณีข้ามจังหวัด) 

 

 

(ลงชื่อ)……………………………………………นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ 

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

  ได้ออกหนังสอือนุญาตให้น าเล่ือยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการช่ัวคราว 

ใบอนุญาตที่……………..…………..ลงวันที่………………………………………………แล้ว 

  ได้แจ้งและส่งส าเนาหนังสอือนุญาตให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ (กรณีข้ามจังหวัด) แล้ว 

  ได้แจ้งนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์พ้ืนที่ กรณีไม่อนุญาตแล้ว 

 

(ลงชื่อ)…………………………………………….พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

ลซ.๑๑ 



 

 

 

 

 

ใบรบัค าขออนุญาตน าเลือ่ยโซ่ยนต ์

ออกใชน้อกพื้ นที่ที่ไดร้บัอนุญาตเป็นการชัว่คราว 

 

ที่…………………………………………………….                      ที่ท าการ………………….…………………………………….. 

 

 หนังสอืฉบับน้ีออกให้เพ่ือรับรองว่า…………….……………………………………………………………………..................... 

ซ่ึงเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ ตามใบอนุญาตที่……….…………….........…ลงวันที…่………………………………............. 

สถานที่ออกใบอนุญาตจังหวัด………….……………………….……….เคร่ืองหมายเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง………………....................... 

เคร่ืองหมายแผ่นบังคับโซ่……………….……...........หมายเลขบนเล่ือยโซ่ยนต์.............................หมายเลขบนแผ่นบังคับโซ่

..............................................พ้ืนที่ที่อนุญาตให้ใช้เล่ือยโซ่ยนต์ อ าเภอ/เขต……………………………จังหวัด...............……... 

ได้มายื่นค าขออนุญาตน าเล่ือยโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการช่ัวคราว 

เม่ือวันที…่….………เดือน………………….…………..พ.ศ……………เพ่ือให้…………………………………..……………………………..................... 

เลขประจ าตัวประชาชน      ภมิูล าเนาอยู่บ้านเลขที…่….………..หมู่ที…่.…………................... 

ตรอก/ซอย………………………………….…….ถนน……….………………………………….....ต าบล/แขวง…………………..………………..……………… 

อ าเภอ/เขต……………………………………..……..……จังหวัด………………………………………………….รหัสไปรษณีย…์..……….…………....……. 

เป็นผู้น าเล่ือยโซ่ยนต์ดังกล่าวไปใช้ในพ้ืนทีต่ าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต............................... 

จังหวัด............................................. 

โดยมีวัตถุประสงค์และเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือ………………………………..………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

ระยะเวลาต้ังแต่วันที่..……………………………………….…..…………….....ถงึวันที.่.…..……………………….…….……………………............... 

รวมระยะเวลา………………….……….วัน 

 

      หมายเหตุ  ตราครุฑกรมป่าไม้             ให้ไว้ ณ วันที่…………….เดือน………………………….พ.ศ…………… 

 

      ……………………………………………… 

      (…………………………………………..) 

                  นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ 

          ประทบัตราประจ าหน่วยราชการ 

 

       หมายเหตุ ๑. นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ให้รวมถงึพนักงานเจ้าหน้าทีผู้่ซ่ึงนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์มอบหมายด้วย 

  ๒. ประทบัตราประจ าหน่วยราชการ 

    ๓. ให้ผู้ยื่นค าขอน าใบรับค าขอฉบับน้ีมารับทราบผลการพิจารณาภายในสบิห้าวันนับแต่วันทีย่ื่นค าขอ 

ลซ.๑๒ 

 

(แบบน้ีมี ๒ ตอน) 



  
      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

ใบอนุญาตใหซ่้อมแซมเลือ่ยโซ่ยนต ์

เป็นธุรกิจเพือ่สินจา้ง 

 

ใบอนุญาตที่………………………………….……………     ที่ท าการ………………………………….…………………….. 

                  วันที่……………….เดือน………………………..พ.ศ………………............ 

 

  อนุญาตให้……………………………………………………………....มีภมิูล าเนาอยู่บ้านเลขที่…………………หมู่ที่………. 

ตรอก/ซอย…………………………………………..………ถนน……………………………………………ต าบล/แขวง……………………………..……… 

อ าเภอ/เขต………………………..….………………………จังหวัด………………….……………….……….………………………………………. 

ซ่อมแซมเล่ือยโซ่ยนต์เป็นธุรกจิเพ่ือสนิจ้าง ณ สถานที่ซ่อมแซมเล่ือยโซ่ยนต์เป็นธุรกจิเพ่ือสนิจ้าง  

ชื่อทางพาณิชย์………………………………………………………บ้านเลขที่…………………หมู่ที่…..…ตรอก/ซอย……………………............. 

ถนน…………………………………………………ต าบล/แขวง……………..……………………………อ าเภอ/เขต…………………..……………........ 

จังหวัด………..……………………….………….…….… 

ใบอนุญาตฉบับน้ีให้มีอายุอนุญาตตลอดเวลาที่ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกจิการ และไม่ขาดคุณสมบัติ 

หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด 

 

 

หมายเหตุ  ตราครุฑกรมป่าไม้            ............................................... 

(...............................) 

นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ 

    ประทบัตราประจ าหน่วยราชการ 

 

         หมายเหตุ  ประทบัตราประจ าหน่วยราชการ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลซ.๑๗ 



 

เงือ่นไขทา้ยใบอนุญาต 

ใหซ่้อมแซมเลือ่ยโซ่ยนตเ์ป็นธุรกิจเพือ่สนิจา้ง 

 

  ๑. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเล่ือยโซ่ยนต์เป็นธุรกจิเพ่ือสนิจ้าง ต้องแสดงใบอนุญาต 

ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ซ่อมแซมเล่ือยโซ่ยนต์เป็นธุรกจิเพ่ือสนิจ้าง 

 ๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเล่ือยโซ่ยนต์เป็นธุรกจิเพ่ือสนิจ้างจะกระท าการซ่อมแซม 

เล่ือยโซ่ยนต์ได้แต่เฉพาะแก่เล่ือยโซ่ยนต์ที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์และเม่ือเล่ือยโซ่ยนต์น้ันมีเคร่ืองหมาย  

และหมายเลขบนเล่ือยโซ่ยนต์ถูกต้องตามใบอนุญาตเท่าน้ัน 

  ๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเล่ือยโซ่ยนต์เป็นธุรกจิเพ่ือสนิจ้าง ต้องจัดท าบัญชีแสดง 

เล่ือยโซ่ยนต์ที่รับไว้ซ่อมแซมตามแบบที่ก าหนด ลซ .๑๗/๑ และส าเนาแจ้งให้นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ทราบภายใน 

๗ วัน หลังจากสิ้นเดือนทุกเดือน 

  ๔. การเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณี ดังน้ี 

     ๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

      ๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏบิัติตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขที่ก าหนดใน 

กฎกระทรวง 

      ๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏบิัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 

 ๕. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเล่ือยโซ่ยนต์เป็นธุรกจิเพ่ือสนิจ้างไม่ประสงค์ 

จะด าเนินการซ่อมแซมเล่ือยโซ่ยนต์ตามใบอนุญาตอกีต่อไป ให้น าใบอนุญาตส่งคืนต่อนายทะเบียน   เล่ือยโซ่ยนต์เพ่ือ

ประทบัตรายกเลิกใบอนุญาต 

  ๖. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเล่ือยโซ่ยนต์เป็นธุรกจิเพ่ือสนิจ้าง ต้องอ านวยความ 

สะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยเล่ือยโซ่ยนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หนงัสืออนุญาตใหน้ าเลือ่ยโซ่ยนต ์

ออกใชน้อกพื้ นที่ที่ไดร้บัอนุญาตเป็นการชัว่คราว 

หนังสอือนุญาตที่  

สถานที่ออกหนังสอือนุญาต  

วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสอือนุญาต  

วัน เดือน ปี ที่สิ้นอายุหนังสอือนุญาต  

ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต  

สญัชาติ  เชื้อชาติ     

ภมิูล าเนาบ้านเลขที่  หมู่ที่   ตรอก/ซอย ถนน  

ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด 

 

ใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์  ใบอนุญาตที่  

ลงวันที่  สถานที่ออกใบอนุญาต  

เคร่ืองหมายเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง  

เคร่ืองหมายแผ่นบังคับโซ่  

ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง/ยี่ห้อ  

ก าลังเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง (แรงม้า)  

แผ่นบังคับโซ่ความยาว (น้ิว)  

หมายเลขบนเล่ือยโซ่ยนต์/แผ่นบังคับโซ่  

ชื่อ ผู้น าเล่ือยโซ่ยนต์ไปใช้  

ภมูิล าเนาผู้น าเล่ือยโซ่ยนต์ไปใช้  

บ้านเลขที่  หมู่ที่   ตรอก/ซอย  ถนน   

ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  จังหวัด 

 

พ้ืนที่ที่อนุญาตให้น าเล่ือยโซ่ยนต์ออกใช้เป็น

การชั่วคราว ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

 

วัตถุประสงค์/ประเภทกจิการที่ใช้  

 

           .......................……........................ 

             (......................…………..............) 

หมายเหตุ  ตราครุฑกรมป่าไม้                นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ 

           ประทบัตราประจ าหน่วยราชการ 

 
         หมายเหตุ  ประทบัตราประจ าหน่วยราชการ 

ลซ.๑๓ 



บนัทึกการอนุญาตต่อระยะเวลาการอนุญาต 

ใหน้ าเลือ่ยโซ่ยนตอ์อกใชน้อกพื้ นทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาตเป็นการชัว่คราว 

 

ล าดบัที ่ วนั เดือน ปี อนุญาตใหต่้อระยะเวลา 

ถงึ วนั เดือน ปี 

นายทะเบยีน 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

เงือ่นไขทา้ยหนงัสอือนุญาตใหน้ าเลือ่ยโซ่ยนต ์

ออกใชน้อกพื้ นทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาตเป็นการชัว่คราว 

 

  1. ผู้ได้รับหนังสอือนุญาตหรือผู้น าเล่ือยโซ่ยนต์ไปใช้ จะต้องมีใบอนุญาตหรือ ส าเนาใบอนุญาตให้มี

เล่ือยโซ่ยนต์ และหนังสอือนุญาตให้น าเล่ือยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการช่ัวคราว ส าหรับ    

เล่ือยโซ่ยนต์เคร่ืองน้ัน เพ่ือแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทนัที  

  2. ให้ใช้เล่ือยโซ่ยนต์ได้เฉพาะในเขตพ้ืนที่ที่อนุญาตให้ใช้เล่ือยโซ่ยนต์ชั่วคราวและภายในระยะเวลาที่

หนังสอือนุญาตก าหนดไว้เท่าน้ัน 

  3. กรณีมีเหตุอนัควร ผู้ได้รับหนังสอือนุญาตจะขออนุญาตต่อระยะเวลา  ให้ยื่นค าขอ ต่อระยะเวลา    

ก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


