
 ลซ.1 
คําขอรับใบอนุญาตใหมีเล่ือยโซยนต 

 

               เขียนท่ี……………………………………………………. 

                              วันท่ี…………..เดือน…………………….พ.ศ……..….. 
 

  ขาพเจา……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

        เปนบุคคลธรรมดา   เลขประจําตัวประชาชน        

สัญชาติ………………เช้ือชาติ…………………วัน เดือน ป เกิด………………………………….อายุ…….………ป มีภูมิลําเนา

อยูบานเลขท่ี……….………….หมูท่ี………..…..ตรอก/ซอย………………………………………ถนน…………………………………… 
ตําบล/แขวง……………………………………อําเภอ/เขต………………………………………จังหวัด………………………………….…… 

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

E-mail………………………………………………………. 

  ประกอบอาชีพหรือกิจการ……….……………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

        เปนนิติบุคคลประเภท……………………………………………………………………………………………… 

ช่ือนิติบุคคล……………………………………………………………..จดทะเบียนเม่ือ………………………………………………………….. 

ณ……….…………………………………………เลขทะเบียนเลขท่ี………………………………….ท่ีตั้งสํานักงานเลขท่ี………………… 

หมูท่ี……..…..…ตรอก/ซอย………………………………………………………ถนน……………….…………………………………….……… 

ตําบล/แขวง…………………………………….………………………อําเภอ/เขต……………………………………………………….………… 

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

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

โดยผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคล ช่ือ……………………….……………………………………………………………………………….. 

เลขประจําตัวประชาชน                 สัญชาติ…………………เช้ือชาต.ิ.…………….. 

วัน เดือน ป เกิด………………………………….อายุ…….………ป มีภูมิลําเนาอยูบานเลขท่ี……….……….…หมูท่ี……….... 

ตรอก/ซอย……………………….………………ถนน………………………………………ตําบล/แขวง……….……………………………… 

อําเภอ/เขต…………………….……………………จังหวัด…………………………………….……รหัสไปรษณีย…………..…………….. 

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

E-mail………………………………………………………. 

ประกอบอาชีพหรือกิจการ……….……………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

 

เลขรับท่ี…………………………………….. 

วันท่ี…………………………………………… 

ลงช่ือ…………………………ผูรับคาํขอ 
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  ขอย่ืนตอนายทะเบียนเล่ือยโซยนตมีขอความดังตอไปน้ี 

  1. ขาพเจามีความประสงคขออนุญาตมีเล่ือยโซยนตในฐานะ 

   1.1 บุคคลธรรมดา 

   1.2 นิติบุคคล 

     2. จํานวนเล่ือยโซยนตท่ีขออนุญาตใหมี รวม………………..เคร่ือง มีรายละเอียดดงันี้ 

      2.1 ประเภทเคร่ืองจักรกลตนกําลัง……………………...กําลังเคร่ืองจักรกล………..แรงมา 

แผนบังคับโซความยาว…………………นิ้ว จํานวน………………เคร่ือง 

      2.2 ประเภทเคร่ืองจักรกลตนกําลัง……………………...กําลังเคร่ืองจักรกล………..แรงมา 

แผนบังคับโซความยาว…………………นิ้ว จํานวน………………เคร่ือง 

    2.3 ประเภทเคร่ืองจักรกลตนกําลัง……………………...กําลังเคร่ืองจักรกล………..แรงมา 

แผนบังคับโซความยาว…………………นิ้ว จํานวน………………เคร่ือง 

    2.4 ประเภทเคร่ืองจักรกลตนกําลัง……………………...กําลังเคร่ืองจักรกล………..แรงมา 

แผนบังคับโซความยาว…………………นิ้ว จํานวน………………เคร่ือง 

    2.5 ประเภทเคร่ืองจักรกลตนกําลัง……………………...กําลังเคร่ืองจักรกล………..แรงมา 

แผนบังคับโซความยาว…………………นิ้ว จํานวน………………เคร่ือง 

  3. พ้ืนที่ท่ีจะขออนุญาตมีเล่ือยโซยนต……….…………………….………………………………………………. 

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

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

  4. โดยมีวัตถุประสงคหรือประเภทของกิจการท่ีตองใชเล่ือยโซยนต ดังนี้………………………. 

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

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

  5. ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

5.1 มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 

5.2 มีสัญชาติไทย 

5.3 มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร 

5.4 ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

5.5 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

5.6 ไมอยูระหวางถูกพักใชใบอนุญาต หรือไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

      ท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตการถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาว 

      จะผานมาแลวไมนอยกวาสองปนับแตวันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

   5.7 ไมเคยตองโทษสําหรับความผิดตามกฎหมายวาดวยเล่ือยโซยนต 

   5.8 ไมเคยตองโทษสําหรับความผิดตามกฎหมายวาดวยปาไม 

   5.9 ไมเคยตองโทษสําหรับความผิดตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ 

   5.10 ไมเคยตองโทษสําหรับความผิดตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 

   5.11 ไมเคยตองโทษสําหรับความผิดตามกฎหมายวาดวยการสงวนและ 

        คุมครองสัตวปา 
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  6. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานท่ีเก่ียวของมา ดังนี้ 

   6.1 บุคคลธรรมดา 

(1) สําเนาบัตรประจําตัว 

(2) สําเนาทะเบียนบาน 

(3) หลักฐานประกอบอาชีพ (ถามี) 

(4) หลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับอาชีพหรือกิจการท่ีตองใช  

เล่ือยโซยนต (ถามี) 

   6.2 นิติบุคคล 

    (1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

    (2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับบริษัทจํากัดท่ีจดทะเบียนไว 

    (3) สําเนาบัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจ 

ลงนามผูกพันนิติบุคคล 

    (4) หลักฐานประกอบอาชีพ (ถามี) 

    (5) หลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับอาชีพหรือกิจการท่ีตองใช 

เล่ือยโซยนต (ถามี) 

   6.3 ผูรับมอบอํานาจใหดําเนินการแทน 

    (1) เอกสารของบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่กําหนดในขอ 6.1 หรือ 6.2 

    (2) สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ 

    (3) หนังสือมอบอํานาจ 

6.4 เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆตามที่ทางราชการแจงใหนําสง 

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

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

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

 

    (ลงช่ือ)……………………………………………ผูขอ 

     (……………………………………….) 

 

สวนดําเนินการของเจาหนาที่ 

 

การดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาคําขอ 

การตรวจสอบของเจาหนาที่ 

  1. ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอ ตามขอ 6 

   ครบถวนและถูกตอง 
   ไมครบถวน ขาดเอกสารและหลักฐาน ดังนี้ 

ลซ.1 
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(1) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(2) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(3) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

   ไมถูกตอง ดังนี้ 

(1) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(2) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(3) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

  2. ผลการตรวจสอบการประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการท่ีตองใชเล่ือยโซยนต  

ตามคําขอ ขอ 4 

   เปนอาชีพ/กิจการท่ีตองใชเล่ือยโซยนต 

   เปนอาชีพ/กิจการท่ีไมตองใชเล่ือยโซยนต 

  3. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามคําขอ ขอ 5 

   ไดตรวจสอบประวัติกรณีไมเปนบุคคลลมละลาย ตามขอ 5.5 แลว 

ไดตรวจสอบประวัติลายพิมพนิ้วมือ ตามขอ 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 และ 5.11 

แลว 

   มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ถูกตองและครบถวน 

   ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

(1) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(2) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

(3) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

    (ลงช่ือ)……………………………………………ผูตรวจสอบ/พนักงานเจาหนาท่ี 

     (……………………………………….) 

    ตําแหนง………………………………………….. 

    วันท่ี………..เดือน…………………พ.ศ……… 

ความเห็นเจาหนาท่ี 

  เห็นสมควรอนุญาต 

        1. ใหมีเล่ือยโซยนต  จํานวน………………..เคร่ือง ดังนี้ 

            1.1 ประเภทเคร่ืองจักรกลตนกําลัง…………………กําลังเคร่ืองจักรกล………..แรงมา 

แผนบังคับโซความยาว…………………นิ้ว จํานวน………………เคร่ือง 

         1.2 ประเภทเคร่ืองจักรกลตนกําลัง…………………กําลังเคร่ืองจักรกล………..แรงมา 

แผนบังคับโซความยาว…………………นิ้ว จํานวน………………เคร่ือง 

   1.3 ประเภทเคร่ืองจักรกลตนกําลัง……………...กําลังเคร่ืองจักรกล………...แรงมา 

แผนบังคับโซความยาว…………………นิ้ว จํานวน………………เคร่ือง 

1.4 ประเภทเคร่ืองจักรกลตนกําลัง……………….กําลังเคร่ืองจักรกล………….แรงมา 

แผนบังคับโซความยาว…………………นิ้ว จํานวน………………เคร่ือง 

ลซ.1 
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1.5 ประเภทเคร่ืองจักรกลตนกําลัง………………..กําลังเคร่ืองจักรกล………..แรงมา 

แผนบังคับโซความยาว…………………นิ้ว จํานวน………………เคร่ือง 

        2. โดยอนุญาตใหใชในพ้ืนท่ี…………………….………………………………………………………………. 

        3. กําหนดระยะเวลาใบรับรองภายใน……………..วัน นับจากวันออกใบรับรอง 

 ไมสมควรอนุญาต………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

(ลงช่ือ)……………………………………………พนักงานเจาหนาท่ี 

     (……………………………………….) 

    ตําแหนง………………………………………….. 

    วันท่ี………..เดือน…………………พ.ศ……… 

คําสั่ง 

  อนุญาต จํานวน……………….เคร่ือง 

   แจงผลการพิจารณา 

   ออกใบรับรองใหมีเล่ือยโซยนต 

  ไมอนุญาต 

   แจงผลการพิจารณา……………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

(ลงช่ือ)……………………………………………นายทะเบียนเล่ือยโซยนต 

     (……………………………………….) 

    ตําแหนง………………………………………….. 

    วันท่ี………..เดือน…………………พ.ศ……… 

  ไดออกใบรับรองใหมีเล่ือยโซยนต จํานวน………………ฉบับ (1 ฉบับ/เคร่ือง)  

  1. ใบรับรองท่ี………………………ลงวันท่ี…………………………………วันท่ีส้ินอายุ…………………………… 

  2. ใบรับรองท่ี………………………ลงวันท่ี…………………………………วันท่ีส้ินอายุ…………………………… 

  3. ใบรับรองท่ี………………………ลงวันท่ี…………………………………วันท่ีส้ินอายุ…………………………… 

  4. ใบรับรองท่ี………………………ลงวันท่ี…………………………………วันท่ีส้ินอายุ…………………………… 

  5. ใบรับรองท่ี………………………ลงวันท่ี…………………………………วันท่ีส้ินอายุ…………………………… 

 

(ลงช่ือ)……………………………………………พนักงานเจาหนาท่ี 

     (……………………………………….) 

    ตําแหนง………………………………………….. 

    วันท่ี………..เดือน…………………พ.ศ……… 

ลซ.1 
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การดําเนินการออกใบอนุญาตใหมีเล่ือยโซยนต 

การตรวจสอบของเจาหนาที่ 

ผลการตรวจสอบการดําเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งเล่ือยโซยนต 

ระยะเวลาท่ีกําหนด 
ประเภทเคร่ืองจักรกล

ตนกําลัง 
กําลังเครื่องจักรกล 

ความยาวแผน 

บังคับโซ 
ลําดับ

ท่ี 
ใบรับรองท่ี 

ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง 

1          

2          

3          

4          

5          

 

(ลงช่ือ)……………………………………………ผูตรวจสอบ/พนักงานเจาหนาท่ี 

     (……………………………………….) 

    ตําแหนง………………………………………….. 

    วันท่ี………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

ความเห็นเจาหนาท่ี 

  ผลการตรวจสอบถูกตอง เห็นควรออกใบอนุญาตใหมีเล่ือยโซยนต 

  ผลการตรวจสอบไมตรงตามใบรับรองใหมีเล่ือยโซยนต เห็นควรแจงใหผูขอรับใบอนุญาต 

จําหนายเล่ือยโซยนตภายในหกสิบวัน 

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

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

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

 

(ลงช่ือ)……………………………………………พนักงานเจาหนาท่ี 

     (……………………………………….) 

    ตําแหนง………………………………………….. 

    วันท่ี………..เดือน…………………พ.ศ……… 
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คําสั่ง 

  ออกใบอนุญาตและทําเคร่ืองหมายท่ีเล่ือยโซยนต 

  ไมอนุญาตและแจงใหผูขอรับใบอนุญาตจําหนายเล่ือยโซยนตภายในหกสิบวันนับแต 

วันท่ีไดรับแจงการไมอนุญาต หากมิไดดําเนินการภายในกําหนดเวลา ใหเล่ือยโซยนต 

นั้นตกเปนของแผนดิน 

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

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

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

 

(ลงช่ือ)……………………………………………นายทะเบียนเล่ือยโซยนต 

     (……………………………………….) 

    ตําแหนง………………………………………….. 

    วันท่ี………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

  ไดออกใบอนุญาตใหมีเล่ือยโซยนต จํานวน…………….ฉบับ ดังนี้ 

1. ใบอนุญาตใหมีเล่ือยโซยนต ใบอนุญาตท่ี……………………….ลงวันท่ี………………………………. 

เคร่ืองหมายท่ีเล่ือยโซยนต เคร่ืองจักรกลตนกําลัง……………………………….แผนบังคับโซ………………………………. 

2. ใบอนุญาตใหมีเล่ือยโซยนต ใบอนุญาตท่ี……………………….ลงวันท่ี………………………………. 

เคร่ืองหมายท่ีเล่ือยโซยนต เคร่ืองจักรกลตนกําลัง……………………………….แผนบังคับโซ………………………………. 

3. ใบอนุญาตใหมีเล่ือยโซยนต ใบอนุญาตท่ี……………………….ลงวันท่ี………………………………. 

เคร่ืองหมายท่ีเล่ือยโซยนต เคร่ืองจักรกลตนกําลัง……………………………….แผนบังคับโซ………………………………. 

4. ใบอนุญาตใหมีเล่ือยโซยนต ใบอนุญาตท่ี……………………….ลงวันท่ี………………………………. 

เคร่ืองหมายท่ีเล่ือยโซยนต เคร่ืองจักรกลตนกําลัง……………………………….แผนบังคับโซ………………………………. 

5. ใบอนุญาตใหมีเล่ือยโซยนต ใบอนุญาตท่ี……………………….ลงวันท่ี………………………………. 

เคร่ืองหมายท่ีเล่ือยโซยนต เคร่ืองจักรกลตนกําลัง……………………………….แผนบังคับโซ………………………………. 

 

 

 

(ลงช่ือ)……………………………………………พนักงานเจาหนาท่ี 

     (……………………………………….) 

    ตําแหนง………………………………………….. 

    วันท่ี………..เดือน…………………พ.ศ……… 
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กรณีไมอนุญาต 

  ไดจําหนายเล่ือยโซยนตดังกลาวภายในหกสิบวันแลว โดยจําหนายใหแก………………………. 

………………………………………..ตาม ลซ.2 ใบรับรองท่ี…………………….สถานท่ีออกใบรับรอง……………………………….

วัน เดือน ป ท่ีออกใบรับรอง……………………………………… 

  ไมสามารถดําเนินการจําหนายไดภายในหกสิบวัน ไดตกเปนของแผนดิน 

   โดยการสงมอบ  เม่ือวันท่ี……………เดือน……………………………..พ.ศ.………… 

   โดยการยึด เม่ือวันท่ี……………เดือน……………………………..พ.ศ.………… 

   ไดลงทะเบียนเล่ือยโซยนตท่ีตกเปนของแผนดิน ตามแบบ ลซ.ปม.1  

ลําดับท่ี……………..หมายเลขทะเบียน ลซ.ปม………………วัน เดือน ป……………………. 

แลว 

 

 

(ลงช่ือ)……………………………………………พนักงานเจาหนาท่ี 

     (……………………………………….) 

    ตําแหนง………………………………………….. 

    วันท่ี………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

(ลงช่ือ)……………………………………………ผูขอรับใบอนุญาต 

     (……………………………………….) 

    วันท่ี………..เดือน…………………พ.ศ……… 
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