
              

ลซ.๖ 

คําขอรบัใบอนุญาตใหน้าํเขา้เลือ่ยโซ่ยนต ์

 

               เขยีนที่……………………………………………………...................... 

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

 

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

       เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจาํตัวประชาชน      สญัชาติ……....เช้ือชาติ………… 

เกดิ………………………………….อายุ………ปี มีภมิูลาํเนาอยู่บ้านเลขที่…………….หมู่ที่………ตรอก/ซอย………………………................... 

ถนน……………………………......…ตาํบล/แขวง………………………………...........อาํเภอ/เขต…………………………............................. 

จังหวัด……………………………..................รหัสไปรษณย์ี………………………..........หมายเลขโทรศัพท…์………………….……….......... 

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

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

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

       เป็นนติิบุคคลประเภท………………………………………ช่ือนิตบุิคคล…………………………………………..………………........... 

จดทะเบียนเม่ือ…………………………………………..…ณ……………………………………….…………เลขทะเบียนเลขที่…………………………………..... 

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

ตาํบล/แขวง………………………………………อาํเภอ/เขต……………………………………………จังหวัด………….…………………….…………….......... 

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

E-mail…………………………………………………….. 

โดยผู้มีอาํนาจลงช่ือแทนนิติบุคคล ช่ือ…………………………………………………………………………………………………………. 

เลขประจาํตัวประชาชน       สญัชาติ…………เช้ือชาติ..……….เกดิ………………………………อายุ…..….ปี 

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

ตาํบล/แขวง……….………………………………....อาํเภอ/เขต…………………….………..........…........จังหวัด…………………………………….……........ 

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

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

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

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

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

 ขอยืน่ต่อนายทะเบยีนเลือ่ยโซ่ยนตมี์ขอ้ความดงัต่อไปนี้  

  ๑. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุญาตนาํเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ในฐานะ 

   ๑.๑ บุคคลธรรมดา 

   ๑.๒ นิติบุคคล 

๒. วัตถุประสงค์ของการนาํเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ 

   ๒.๑ เพ่ือมีและใช้ 

   ๒.๒ เพ่ือการจาํหน่าย 

 

เลขรับที่…………………………………….. 

วันที่…………………………………………… 

ลงช่ือ…………………………ผู้รับคาํขอ 



             -๒- 

 

  ๓. กาํหนดระยะเวลาที่ขอนาํเข้าภายใน………….วัน นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาตให้นาํเข้าเล่ือยโซ่ยนต์       

  ๔. จาํนวนเล่ือยโซ่ยนต์ที่ขออนุญาตนาํเข้า รวม………………..เคร่ือง มีรายละเอยีดดังน้ี 

      ๔.๑ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นกาํลัง……………………..........ย่ีห้อ/รุ่น........................................ 

กาํลังเคร่ืองจักรกล………..แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………น้ิว จาํนวน………………เคร่ือง 

      ๔.๒ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นกาํลัง……………………..........ย่ีห้อ/รุ่น....................................... 

กาํลังเคร่ืองจักรกล………..แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………น้ิว จาํนวน………………เคร่ือง 

    ๔.๓ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นกาํลัง……………………..........ย่ีห้อ/รุ่น....................................... 

กาํลังเคร่ืองจักรกล………..แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………น้ิว จาํนวน………………เคร่ือง 

    ๔.๔ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นกาํลัง……………………..........ย่ีห้อ/รุ่น....................................... 

กาํลังเคร่ืองจักรกล………..แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………น้ิว จาํนวน………………เคร่ือง 

    ๔.๕ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นกาํลัง……………………..........ย่ีห้อ/รุ่น....................................... 

กาํลังเคร่ืองจักรกล………..แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………น้ิว จาํนวน………………เคร่ือง 

            ๕. สถานที่เกบ็รักษาเล่ือยโซ่ยนต์ที่จะนาํเข้า เพ่ือจาํหน่าย อยู่ที่บ้านเลขที่………..……หมู่ที่………..…...... 

ตรอก/ซอย………………….………………………………..ถนน……………………………………………ตาํบล/แขวง……………………………….…….... 

อาํเภอ/เขต……………………………………จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณย์ี……………………………....................... 

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

  ๖. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 

๖.๑ มีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสบิปีบริบูรณ ์

๖.๒ มีสญัชาติไทย 

๖.๓ มีภมิูลาํเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

๖.๔ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

๖.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๖.๖ ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

      ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่การถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว 

      จะผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

  ๗. พร้อมคาํขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมา ดังน้ี 

   ๗.๑ บุคคลธรรมดา 

  (๑) สาํเนาบัตรประจาํตัว                     

  (๒) สาํเนาทะเบียนบ้าน 

   ๗.๒ นิติบุคคล 

 (๑) สาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 (๒) สาํเนาหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับบริษัทจาํกดัที่จดทะเบียนไว้ 

 (๓) สาํเนาบัตรประจาํตัว และสาํเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอาํนาจ 

ลงนามผูกพันนิติบุคคล 

 

 

 

ลซ.๖ 



- ๓ - 

๗.๓ ผู้รับมอบอาํนาจให้ดาํเนินการแทน 

(๑) เอกสารของบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่กาํหนดในข้อ ๗.๑ หรือ ๗.๒ 
(๒) สาํเนาบัตรประจาํตัวและสาํเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอาํนาจ 

(๓) หนังสอืมอบอาํนาจ 
๗.๔ ใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ (ลซ. ๒ ตอนกลางและตอนปลาย) 

   ๗.๕ หลักฐานการมีสทิธใินสถานที่เกบ็เล่ือยโซ่ยนต์ 

(๑) สาํเนาหลักฐานที่ดิน                

(๒) สญัญาเช่าหรือเช่าซ้ือ 

(๓) หนังสอืยินยอมของผู้มีสทิธใินที่ดินที่แสดงว่ายินยอมหรืออนุญาต 

ให้ใช้เป็นสถานที่เพ่ือเกบ็เล่ือยโซ่ยนต์ 

   ๗.๖ แผนที่สงัเขปแสดงที่ตั้งและเส้นทางสถานที่เกบ็เล่ือยโซ่ยนต์ 

๗.๗ เอกสารรับรองผลการทดสอบกาํลังเคร่ืองจักรกลต้นกาํลังจากสถาบันการศึกษา 

       ของรัฐที่เปิดสอนหลักสตูรวิศวกรรมเคร่ืองกล หรือจากวิศวกรผู้มีใบอนุญาตให้ 

       ประกอบวิชาชีพของสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย 

๗.๘ เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆตามที่ทางราชการแจ้งให้นาํส่ง 

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

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

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

     

(ลงช่ือ)……………………………………………ผู้ขอ 

     (……………………………………….) 

 

หมายเหตุ   กรณย่ืีนคาํขอเกนิกว่า ๕ เคร่ืองหรือรายการแล้วแต่กรณ ีให้ใช้บัญชีแนบท้ายคาํขอฯ 

     

              ส่วนดาํเนนิการของเจา้หนา้ที ่

 

 การดําเนนิการตรวจสอบและพจิารณาคําขอ 

           การตรวจสอบของเจา้หนา้ที ่

  ๑. ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคาํขอ ตามข้อ ๗ 

   ครบถ้วนและถูกต้อง 

   ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสารหรือหลักฐาน ดังน้ี 

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

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

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

ลซ.๖ 



- ๔ -     

ไม่ถูกต้อง ดังน้ี 

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

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

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

๒. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามคาํขอ ข้อ ๖ 

   มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ถูกตอ้งและครบถว้น 

   ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 

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

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

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

 

    (ลงช่ือ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (……………………………………….) 

    ตาํแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

  หมายเหตุ   ในกรณทีี่เอกสารหรือหลักฐานประกอบคาํขอไม่ครบถ้วนถูกต้องให้นายทะเบียนฯแจ้งให้ผู้ขออนุญาต 

        ทราบภายในเจด็วันนับแต่วันที่รับคาํขอเพ่ือนาํเอกสารหรือหลักฐานมาประกอบเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน 

              

 ความเห็นเจา้หนา้ที ่

  เหน็สมควรอนุญาต 

        ๑. ให้นาํเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ จาํนวน…………………….เคร่ือง ดังน้ี 

   ๑.๑ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นกาํลัง……………..................ย่ีห้อ/รุ่น.............................. 

กาํลังเคร่ืองจักรกล….……..แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว……….…………น้ิว จาํนวน………………เคร่ือง 

       ๑.๒ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นกาํลัง………………................ย่ีห้อ/รุ่น.............................. 

กาํลังเคร่ืองจักรกล………….แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………น้ิว จาํนวน………………เคร่ือง 

๑.๓ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นกาํลัง………………................ย่ีห้อ/รุ่น.............................. 

กาํลังเคร่ืองจักรกล………….แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………น้ิว จาํนวน………………เคร่ือง 

๑.๔ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นกาํลัง…………….…...............ย่ีห้อ/รุ่น.............................. 

กาํลังเคร่ืองจักรกล………….แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………น้ิว จาํนวน………………เคร่ือง 

     ๑.๕ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นกาํลัง………………................ย่ีห้อ/รุ่น.............................. 

กาํลังเคร่ืองจักรกล…………..แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว…………………น้ิว จาํนวน………………เคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 

ลซ.๖ 



- ๕ – 

 
        ๒. กาํหนดระยะเวลาที่อนุญาตให้นาํเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ ภายใน……………….วัน นับจาก  
วันออกใบอนุญาตให้นาํเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ 

        ๓. สถานที่เกบ็รักษาเล่ือยโซ่ยนต์ที่จะนาํเข้า เพ่ือจาํหน่าย อยู่ที่บ้านเลขที่……………................... 
หมู่ที่……….………ตรอก/ซอย………………………………………………………..ถนน……………………………………….……………….................. 

ตาํบล/แขวง…………………………………………….……………..อาํเภอ/เขต…………………………………………….………………….................. 

จังหวัด………………………………………………….รหัสไปรษณย์ี…………………………หมายเลขโทรศัพท…์………………………................ 

หมายเลขโทรสาร………………………………….. 

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

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

(ลงช่ือ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (……………………………………….) 

    ตาํแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

คําสัง่ 

  อนุญาต จาํนวน……………….เคร่ือง กาํหนดระยะเวลานาํเข้า ภายใน………………วัน 

   ออกใบอนุญาตให้นาํเข้าเล่ือยโซ่ยนต์และแจ้งผลการพิจารณา 

  ไม่อนุญาต 

   แจ้งผลการพิจารณาประกอบเหตุผลที่ไม่อนุญาตและแจ้งสทิธอิทุธรณใ์ห้ผู้ขอทราบตาม 

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

 

 

(ลงช่ือ)……………………………………………นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ 

     (……………………………………….) 

    ตาํแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

 ได้ออกใบอนุญาตให้นาํเข้าเล่ือยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่………………ลงวันที่….……………………… 

 

(ลงช่ือ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (……………………………………….) 

    ตาํแหน่ง………………………………………….. 

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

ลซ.๖ 



 
 
 
       -๖- 
การตรวจสอบกรณีขอนาํเขา้เพือ่ใช ้ ตามใบอนุญาตที่……………….ลงวันที่…………………………… 

 

ลาํดับที่ 
ระยะเวลาที่กาํหนด ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นกาํลัง กาํลังเคร่ืองจักรกล ความยาวแผ่นบังคับโซ่ 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

๑         

๒         

๓         

๔         

๕         

 

    (ลงช่ือ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (……………………………………….) 

    ตาํแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

              

ความเห็นเจา้หนา้ที ่

  ผลการตรวจสอบถูกต้อง เหน็ควรออกใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ต่อไป 

  ผลการตรวจสอบไม่ถูกต้อง เหน็ควรแจ้งการไม่อนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

และให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจาํหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์ภายในหกสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุญาต 

หากมิได้ดาํเนินการภายในกาํหนดเวลา ให้เล่ือยโซ่ยนต์น้ันตกเป็นของแผ่นดิน 

 

 

 

    (ลงช่ือ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (……………………………………….) 

    ตาํแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

คาํสั่ง 

  ออกใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ 

  ไม่อนุญาตและแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจาํหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์ภายในหกสบิวันนับแต่ 

วันที่ได้รับแจ้งการไม่อนุญาต หากมิได้ดาํเนินการภายในกาํหนดเวลา ให้เล่ือยโซ่ยนต์น้ันตกเป็นของแผ่นดิน 

 

    (ลงช่ือ)……………………………………………นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ 

     (……………………………………….) 

    ตาํแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

ลซ.๖ 



 

 

- ๗ - 

กรณีไม่อนุญาต 
  ได้จาํหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์ดังกล่าวภายในหกสบิวันแล้ว โดยจาํหน่ายให้แก่………………………. 

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

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

  ไม่สามารถดาํเนินการจาํหน่ายได้ภายในหกสบิวัน ได้ตกเป็นของแผ่นดิน 

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

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

   ได้ลงทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดิน ตามแบบ ลซ.ปม.๑ 

   ลาํดับที่…………….หมายเลขทะเบียน ลซ.ปม……………วัน เดือน ปี………………………… แล้ว 

(ลงช่ือ)……………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่ 

     (……………………………………….) 

    ตาํแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

(ลงช่ือ)……………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญาต 

     (……………………………………….) 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลซ.๖ 


