
 

 

ค าขอรบัใบอนุญาตใหม้ีเลือ่ยโซ่ยนต ์

 

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

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

 

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

       เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจ าตัวประชาชน      สญัชาติ………..เช้ือชาติ……….. 

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

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

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

E-mail……………………………………………….... 

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

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

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

       เป็นนติิบุคคลประเภท………………………………………ช่ือนิติบุคคล…………………………………………………………….................. 

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

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

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

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

E-mail…………………………………………………. 

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคล ช่ือ……………………….…..........……………………………………………………………………………...................... 

เลขประจ าตวัประชาชน                 สญัชาต…ิ.......………………เช้ือชาต.ิ.…………….................... 

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

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

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

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

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

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

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

ขอยืน่ต่อนายทะเบียนเลือ่ยโซ่ยนตม์ีขอ้ความดงัต่อไปนี้  

 ๑. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุญาตมีเล่ือยโซ่ยนต์ในฐานะ 

  ๑.๑ บุคคลธรรมดา 

  ๑.๒ นิติบุคคล 

 

 

เลขรับที่…………………………………….. 

วันที่…………………………………………… 

ลงช่ือ…………………………ผู้รับค าขอ 

ลซ.๑ 



     -๒-        

 

๒. จ านวนเล่ือยโซ่ยนต์ที่ขออนุญาตให้มี รวม………………..เคร่ือง มีรายละเอียดดังน้ี 

  ๒.๑ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง…………………….............ย่ีห้อ/รุ่น.......................................... 

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

  ๒.๒ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง…………………….............ย่ีห้อ/รุ่น......................................... 

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

๒.๓ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง…………………….............ย่ีห้อ/รุ่น......................................... 

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

๒.๔ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง…………………….............ย่ีห้อ/รุ่น......................................... 

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

๒.๕ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง…………………….............ย่ีห้อ/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 อื่นๆ ดังน้ี............................................................. 
 ๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 

๕.๑ มีอายุไม่ต ่ากว่าย่ีสบิปีบริบูรณ์ 

๕.๒ มีสญัชาติไทย 

๕.๓ มีภมิูล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

๕.๔ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

๕.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๕.๖ ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

      ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่การถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว 

      จะผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

๕.๗ ไม่เคยต้องโทษส าหรับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเล่ือยโซ่ยนต์ 

๕.๘ ไม่เคยต้องโทษส าหรับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  

๕.๙ ไม่เคยต้องโทษส าหรับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ   

   ๕.๑๐ ไม่เคยต้องโทษส าหรับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 

        ๕.๑๑ ไม่เคยต้องโทษส าหรับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า 

 

 

  หมายเหตุ   กรณียื่นค าขอเกนิกว่า ๕ เคร่ืองให้ใช้บัญชีรายละเอียดตามแบบ 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 าเนาหนังสอืบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนไว้ 

    (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 เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆตามที่ทางราชการแจ้งให้น าส่ง 

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

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

   ๗. ข้าพเจ้าได้รับทราบเง่ือนไขเกี่ยวกบัค าขอฉบับน้ี ดังต่อไปน้ีแล้ว คือ 

๗.๑ กรณีที่นายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ได้ออกใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์(ลซ.๒)ให้แล้วจะต้อง

มารับใบรับรองฯ ภายในหกสบิวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งจากนายทะเบียนฯ หากพ้น

ก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าค าขอรับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ฉบับน้ีสิ้นผล 

  ๗.๒ ค าขอรับใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ใดที่ ย่ืนโดยกฎหมายบัญญัติให้ไม่ต้องออก

ใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ ไม่ถือว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้เล่ือยโซ่ยนต์ เว้นแต่ผู้ย่ืนค าขอฯ

จะน าเล่ือยโซ่ยนต์ไปติดต่อนายทะเบียนฯ เพ่ือตรวจสอบออกใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์

และท าเคร่ืองหมายเล่ือยโซ่ยนต์ภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 
 
      (ลงช่ือ)……………………………………………ผู้ขอ 

              (……………………………………….) 

 

ลซ.๑ 



การด าเนินการตรวจสอบและพจิารณาค าขอ 

-๔ – 

ส่วนด าเนนิการของเจา้หนา้ที่ 

  

  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) ………………………….…………………………………………………………………………………………… 

     (ลงช่ือ)……………………………………………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………………….................ย่ีห้อ/รุ่น.................................... 

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

      ๑.๒ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง………………….................ย่ีห้อ/รุ่น................................... 

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

    ๑.๓ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง……………......................ย่ีห้อ/รุ่น.................................. 

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

ลซ.๑ 



-๕-             

   

      

        ๑.๔ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง………………....................ย่ีห้อ/รุ่น.................................. 

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

      ๑.๕ ประเภทเคร่ืองจักรกลต้นก าลัง……………….....................ย่ีห้อ/รุ่น.................................. 

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

  

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

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

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

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

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

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

ค าสัง่ 

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

   ออกใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอมารับใบรับรองฯ 

ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสอืแจ้ง 

  ไม่อนุญาตให้ออกใบรับรอง 

   แจ้งผลการพิจารณาประกอบเหตุผลที่ไม่อนุญาตและแจ้งสทิธอิุทธรณ์ให้ผู้ขอทราบตาม 

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

(ลงช่ือ)……………………………………………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…………………………… 

 

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

            (……………………………………….) 

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

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

ลซ.๑ 



       -๖- 

 

การด าเนนิการออกใบอนุญาตใหม้ีเลือ่ยโซ่ยนต ์

การตรวจสอบของเจา้หนา้ที ่

ผลการตรวจสอบการด าเนนิการเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงเลือ่ยโซ่ยนต ์

ล าดบั

ที่ 
ใบรบัรองที่ 

ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ประเภทเครื่องจกัรกล

ตน้ก าลงั 
ก าลงัเครือ่งจกัรกล 

ความยาวแผ่น 

บงัคบัโซ่ 

ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง 

๑          

๒          

๓          

๔          

๕          

 

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

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……  

     

 

             ความเห็นเจา้หนา้ที่ 

 
  ผลการตรวจสอบถูกต้อง เหน็ควรออกใบอนุญาตให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ 

  ผลการตรวจสอบไม่ตรงตามใบรับรองให้มีเล่ือยโซ่ยนต์ เหน็ควรแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต 

                     จ าหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์ภายในหกสบิวัน 

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

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

 

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

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

 

 

 

 

 

ลซ.๑ 



 

       -๗- 

 

     ค าสัง่ 

 

 

  ออกใบอนุญาต ท าเคร่ืองหมายที่เล่ือยโซ่ยนต์ และท าหมายเลขบนเล่ือยโซ่ยนต์ 

  ไม่อนุญาตและแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายเล่ือยโซ่ยนต์ภายในหกสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

การไม่อนุญาต หากมิได้ด าเนินการภายในก าหนดเวลา ให้เล่ือยโซ่ยนต์นั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

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

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

 
 

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

(ลงช่ือ)……………………………………………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 

 

 

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

     (……………………………………….) 

    ต าแหน่ง………………………………………….. 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

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

     (……………………………………….) 

    วันที่………..เดือน…………………พ.ศ……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลซ.๑ 


