เขียนที่ สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธำนี
วันที่ … ……..เดือน.............................พ.ศ..............
ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์
เรื่ อง ....................................................................................................................................
เรี ยน ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธำนี
ไทย
ด้วยข้ำพเจ้ำ....................................................อำยุ................ปี
สัญชำติ...............................
อำชีพ.................................มีภูมิลำเนำอยูเ่ ลขที่...................ซอย........................ถนน..............................
หมู่ที่...................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต.................................จังหวัด...........................
โทร...............................เป็ นผูร้ ับมอบอำนำจจำก....................................-...................................
อยูบ่ ำ้ นเลขที่....................-................................................................................................
ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์
มีควำมประสงค์..........................................................................................................................
จึงขอส่งคำขอฯ พร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง มำเรี ยนเพือ่ โปรดทรำบและพิจำรณำ

(ลงชื่อ)............................................ผูข้ อ/ผูร้ ับมอบอำนำจ
(
)

คำขอรับใบอนุญำตให้ มีเลื่อยโซ่ ยนต์

ลซ.๑

เขียนที่.........................................................
วันที่....................เดือน.............................พ.ศ..........
ข้ำพเจ้ำ..............................................................................................................................................
 เป็ นบุคคลธรรมดำ เลขประจำตัวประชำชน     
สัญชำติ...............เชื้อชำติ..................วัน เดือน ปี เกิด...........................................................อำยุ.................ปี มีภูมิลำเนำ
อยูบ่ ำ้ นเลขที่.........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย................................................ถนน..........................................
ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต..........................................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................หมำยเลขโทรศัพท์..............................................หมำยเลขโทรสำร..................................
E-mail.................................................
ประกอบอำชีพหรื อกิจกำร.........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
 เป็ นนิติบุคคลประเภท........................................................................................................................
ชื่อนิติบุคคล..........................................................................จดทะเบียนเมื่อ........................................................................
ณ.................................................................เลขทะเบียนเลขที่...............................................ที่ต้งั สำนักงำนเลขที่...............
หมู่ที่................ตรอก/ซอย...................................................................ถนน..........................................................................
ตำบล/แขวง....................................................................อำเภอ/เขต......................................................................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................................หมำยเลขโทรศัพท์............................................
หมำยเลขโทรสำร...................................... E-mail.................................................
โดยผูม้ ีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ.................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน      สัญชำติ.................................เชื้อชำติ.....................................
วัน เดือน ปี เกิด........................................อำยุ...............ปี มีภูมิลำเนำอยูบ่ ำ้ นเลขที่..........................หมู่ที่........................
ตรอก/ซอย.............................................ถนน..........................................ตำบล/แขวง..........................................................
อำเภอ/เขต..................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................
หมำยเลขโทรศัพท์......................................................................หมำยเลขโทรสำร..............................................................
E-mail.................................................
ประกอบอำชีพหรื อกิจกำร.........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ขอยื่นต่ อนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ ยนต์ มีข้อควำมดังต่ อไปนี้
๑. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขออนุญำตมีเลื่อยโซ่ยนต์ในฐำนะ
 ๑.๑ บุคคลธรรมดำ
 ๑.๒ นิติบุคคล

-๒

ลซ.๒

๒. จำนวนเลื่อยโซ่ยนต์ที่ขออนุญำตให้มี รวม...........................เครื่ อง มีรำยละเอียดดังนี้
๒.๑ ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง..........................................ยีห่ อ้ /รุ่ น......................................
กำลังเครื่ องจักรกล........................แรงม้ำ แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว............นิ้ว จำนวน..........................เครื่ อง
๒.๒ ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง..........................................ยีห่ อ้ /รุ่ น......................................
กำลังเครื่ องจักรกล........................แรงม้ำ แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว............นิ้ว จำนวน..........................เครื่ อง
๒.๓ ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง..........................................ยีห่ อ้ /รุ่ น......................................
กำลังเครื่ องจักรกล........................แรงม้ำ แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว............นิ้ว จำนวน..........................เครื่ อง
๒.๔ ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง..........................................ยีห่ อ้ /รุ่ น......................................
กำลังเครื่ องจักรกล........................แรงม้ำ แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว............นิ้ว จำนวน..........................เครื่ อง
๒.๕ ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง..........................................ยีห่ อ้ /รุ่ น......................................
กำลังเครื่ องจักรกล........................แรงม้ำ แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว............นิ้ว จำนวน..........................เครื่ อง
๓. พืน้ ที่ที่จะอนุญำตมีเลื่อยโซ่ยนต์ อำเภอ/เขต...................................................................................
จังหวัด.......................................................................................
๔. โดยมีวตั ถุประสงค์หรื อประเภทของกิจกำรที่ตอ้ งใช้เลื่อยโซ่ ยนต์ ดังนี้
 ๔.๑ รับจ้ำงทัว่ ไป
 ๔.๒ ใช้ในกิจกำรส่ วนตัว
 ๔.๓ อื่น ๆ ดังนี้...........................................................................................................
๕. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม ดังนี้
 ๕.๑ มีอำยุไม่ต่ำกว่ำยีส่ ิบปี บริ บูรณ์
 ๕.๒ มีสญ
ั ชำติไทย
 ๕.๓ มีภูมิลำเนำหรื อถิ่นที่อยูใ่ นรำชอำณำจักร
 ๕.๔ ไม่เป็ นควำมไร้ควำมสำมำรถหรื อคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
 ๕.๕ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย
 ๕.๖ ไม่อยูร่ ะหว่ำงถูกพักใช้ใบอนุญำต หรื อไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำต
ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติน้ ี เว้นแต่กำรถูกเพิกถอนใบอนุญำตดังกล่ำว
จะผ่ำนมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี นับแต่วนั ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำต
 ๕.๗ ไม่เคยต้องโทษสำหรับควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยเลื่อยโซ่ยนต์
 ๕.๘ ไม่เคยต้องโทษสำหรับควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ ำไม้
 ๕.๙ ไม่เคยต้องโทษสำหรับควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ ำสงวนแห่งชำติ
 ๕.๑๐ ไม่เคยต้องโทษสำหรับควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอุทยำนแห่งชำติ
 ๕.๑๑ ไม่เคยต้องโทษสำหรับควำมผิดกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่ำ
หมำยเหตุ กรณี ยนื่ คำขอเกินกว่ำให้ใช้บญั ชีรำยละเอียดตำมแบบ ข้อ ๒.๑-ข้อ ๒.๕ แนบท้ำยคำขอฯ

-๓-
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๖. พร้อมคำขอนี้ขำ้ พเจ้ำได้แนบหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำ ดังนี้
 ๖.๑ บุคคลธรรมดำ
 (๑) สำเนำบัตรประจำตัว
 (๒) สำเนำทะเบียนบ้ำน
 (๓) หลักฐำนประกอบอำชีพ (ถ้ำมี)
 (๔) หลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับอำชีพหรื อกิจกำรที่ตอ้ งใช้
เลื่อยโซ่ยนต์ (ถ้ำมี)
 ๖.๒ นิติบุคคล
 (๑) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
 (๒) สำเนำหนังสือบริ คณห์สนธิและข้อบังคับบริ ษทั จำกัดที่จดทะเบียนไว้
 (๓) สำเนำบัตรประจำตัว และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ ีอำนำจ
ลงนำมผูกพันนิติบุคคล
 (๔) หลักฐำนประกอบอำชีพ (ถ้ำมี)
 (๕) หลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับอำชีพหรื อกิจกำรที่ตอ้ งใช้
เลื่อยโซ่ยนต์ (ถ้ำมี)
 ๖.๓ ผูร้ ับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน
 (๑) เอกสำรของบุคคลหรื อบุคคลตำมที่กำหนดในข้อ ๖.๑ หรื อ ๖.๒
 (๒) สำเนำบัตรประจำตัวและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูร้ ับมอบอำนำจ
 (๓) หนังสือมอบอำนำจ
 ๖.๔ เอกสำรหรื อหลักฐำนอื่นๆ ตำมทีท่ ำงรำชกำรแจ้งให้นำส่ง
....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
๗. ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบเงื่อนไขเกี่ยวกับคำขอฉบับนี้ ดังต่อไปนี้แล้ว คือ
 ๗.๑ กรณี ที่นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ ยนต์ได้ออกใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๒) ให้แล้ว
จะต้องมำรับใบรับรองฯ ภำยในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกนำยทะเบียนฯ
 ๗.๒ คำขอรับใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ใดที่ยนื่ โดยกฎหมำยบัญญัติให้ไม่ตอ้ งออก
ใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ไม่ถือว่ำเป็ นกำรอนุญำตให้ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ เว้นแต่ผยู ้ นื่ คำขอฯจะ
นำเลื่อยโซ่ยนต์ไปติดต่อนำยทะเบียนฯ เพือ่ ตรวจสอบออกใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์และ
ทำเครื่ องหมำยเลื่อยโซ่ยนต์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสือแจ้ง

(ลงชื่อ).......................................ผูข้ อ/ผูร้ ับมอบอำนำจ
(...................................................)

-๔ส่ วนดำเนินกำรของเจ้ ำหน้ ำที่

ลซ.๑

กำรดำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำคำขอ
คำสขคขอขอ ำหน้ ำที่
กำรตรวจสอบของเจ้
๑. ผลกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนประกอบคำขอ ตำมข้อ ๖
 ครบถ้วนและถูกต้อง
 ไม่ครบถ้วน ขำดเอกสำรและหลักฐำน ดังนี้
(๑) ...............................................................................................................................................
(๒) ..............................................................................................................................................
(๓) ..............................................................................................................................................
 ไม่ถูกต้อง ดังนี้
(๑) ..............................................................................................................................................
(๒) ..............................................................................................................................................
(๓) ...............................................................................................................................................
๒. ผลกำรตรวจสอบกำรประกอบอำชีพหรื อประกอบกิจกำรที่ตอ้ งใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตำมคำขอ ข้อ ๔
 เป็ นอำชีพ/กิจกำรที่ตอ้ งใช้เลื่อยโซ่ยนต์
 เป็ นอำชีพ/กิจกำรที่ไม่ตอ้ งใช้เลื่อยโซ่ยนต์
๓. ผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม ตำมคำขอ ข้อ ๕
 มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม ถูกต้องและครบถ้วน
 ขำดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ำม ดังนี้
(๑) ............................................................................................................................................
(๒) ............................................................................................................................................
(๓) .............................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................ผูต้ รวจสอบ/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(................................................)
ตำแหน่ง...............................................
วันที่........เดือน....................พ.ศ...........
หมำยเหตุ ในกรณี ที่เอกสำรหรื อหลักฐำนประกอบคำขอไม่ครบถ้วนถูกต้องให้นำยทะเบียนฯ แจ้งให้ผขู ้ ออนุญำตทรำบ
ภำยในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่รับคำขอเพือ่ นำเอกสำรหรื อหลักฐำนมำประกอบเพิม่ เติมให้ครบถ้วย
ควำมเห็นเจ้ ำหน้ ำที่
 เห็นสมควรอนุญำต
 ๑. ให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน.............................เครื่ อง ดังนี้
๑.๑ ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง.......................ยีห่ อ้ /รุ่ น..........................................กำลัง
เครื่ องจักรกล..................แรงม้ำ แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว...........นิ้ ว จำนวน.............................เครื่ อง

-๕-
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๑.๒ ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง.......................ยีห่ อ้ /รุ่ น..........................................กำลัง
เครื่ องจักรกล..................แรงม้ำ แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว...........นิ้ ว จำนวน.............................เครื่ อง
๑.๓ ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง.......................ยีห่ อ้ /รุ่ น..........................................กำลัง
เครื่ องจักรกล..................แรงม้ำ แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว...........นิ้ว จำนวน.............................เครื่ อง
๑.๔ ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง.......................ยีห่ อ้ /รุ่ น..........................................กำลัง
เครื่ องจักรกล..................แรงม้ำ แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว...........นิ้ ว จำนวน.............................เครื่ อง
๑.๕ ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง.......................ยีห่ อ้ /รุ่ น..........................................กำลัง
เครื่ องจักรกล..................แรงม้ำ แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว...........นิ้ว จำนวน.............................เครื่ อง
 ๒. โดยอนุญำตให้ใช้พ้นื ที่..........................................................................................................
 ๓. กำหนดระยะเวลำใบรับรองภำยใน..................วัน นับจำกวันออกใบรับรอง
 ไม่สมควรอนุญำตเพรำะ................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..........................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..........................................)
ตำแหน่ง.........................................
วันที่........เดือน................พ.ศ........
คำสั่ ง
 อนุญำตออกใบรับรองให้ จำนวน...........................เครื่ อง
 ออกใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ ยนต์และแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผขู ้ อมำรับใบรับรองฯ
ภำยใน ๖๐ วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 ไม่อนุญำตให้ออกใบรับรอง
 แจ้งผลกำรพิจำรณำประกอบเหตุผลที่ไม่อนุญำตและแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผขู ้ อทรำบตำม
มำตรำ ๑๕ แห่งพระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕...................................................................
(ลงชื่อ)..........................................นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
(..........................................)
ตำแหน่ง.........................................
วันที่........เดือน................พ.ศ........

ลซ.๑

-๖-

ได้ออกใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ ยนต์ จำนวน.................ฉบับ (๑ ฉบับ/เครื่ อง)
๑. ใบรับรองที่................................ลงวันที่..............................วันที่สิ้นอำยุ...........................................
๒. ใบรับรองที่................................ลงวันที่..............................วันที่สิ้นอำยุ...........................................
๓. ใบรับรองที่................................ลงวันที่..............................วันที่สิ้นอำยุ...........................................
๔. ใบรับรองที่................................ลงวันที่..............................วันที่สิ้นอำยุ...........................................
๕. ใบรับรองที่................................ลงวันที่..............................วันที่สิ้นอำยุ...........................................
(ลงชื่อ).................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(...............................................)
ตำแหน่ง...............................................
วันที่........เดือน.......................พ.ศ........
กำรดำเนินกำรออกใบอนุญำตให้ มีเลื่อยโซ่ ยนต์
กำรตรวจสอบของเจ้ ำหน้ ำที่
ผลกำรตรวจสอบดำเนินกำรเพื่อให้ ได้ มำซึ่งเลื่อยโซ่ ยนต์
ลำดับ
ที่

ใบรับรองที่

ประเภทเครื่ องจักรกลต้น
กำลัง
ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

ระยะเวลำทีก่ ำหนด
ถูกต้อง

กำลังเครื่ องจักรกล
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ควำมยำวแผ่น
บังคับโซ่
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

1
2
3
4
5

(ลงชื่อ).......................................ผูต้ รวจสอบ/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(......................................)
ตำแหน่ง...............................................
วันที่........เดือน...................พ.ศ...........

ลซ.๑
-๗ควำมเห็นเจ้ ำหน้ ำที่
 ผลกำรตรวจสอบถูกต้อง เห็นควรออกใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์
 ผลกำรตรวจสอบไม่ตรงตำมใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ เห็นควรแจ้งให้ผขู ้ อรับใบอนุญำต
จำหน่ำยเลื่อยโซ่ ยนต์ภำยในหกสิบวัน
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(......................................)
ตำแหน่ง...............................................
วันที่........เดือน...................พ.ศ...........
คำสั่ ง
 ออกใบอนุญำตและทำเครื่ องหมำยที่เลื่อยโซ่ยนต์
 ไม่อนุญำตและแจ้งให้ผขู ้ อรับใบอนุญำตจำหน่ำยเลื่อยโซ่ยนต์ภำยในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รับ
แจ้งกำรไม่อนุญำต หำกมิได้ดำเนินกำรภำยในกำหนดเวลำ ให้เลื่อยโซ่ยนต์น้ นั ตกเป็ นของแผ่นดิน
.........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
(......................................)
ตำแหน่ง...............................................
วันที่........เดือน...................พ.ศ............

ลซ.๑
-๘ได้ออกใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน....................ฉบับ ดังนี้
๑. ใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ ยนต์ ใบอนุญำตที่..........................ลงวันที่...................................................
เครื่ องหมำยที่เลื่อยโซ่ ยนต์ เครื่ องจักรกลต้นกำลัง..............................................แผ่นบังคับโซ่ ........................................
๒. ใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญำตที่..........................ลงวันที่...................................................
เครื่ องหมำยที่เลื่อยโซ่ ยนต์ เครื่ องจักรกลต้นกำลัง..............................................แผ่นบังคับโซ่ ........................................
๓. ใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญำตที่..........................ลงวันที่...................................................
เครื่ องหมำยที่เลื่อยโซ่ ยนต์ เครื่ องจักรกลต้นกำลัง..............................................แผ่นบังคับโซ่ ........................................
๔. ใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญำตที่..........................ลงวันที่...................................................
เครื่ องหมำยที่เลื่อยโซ่ ยนต์ เครื่ องจักรกลต้นกำลัง..............................................แผ่นบังคับโซ่ ........................................
๕. ใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ ยนต์ ใบอนุญำตที่..........................ลงวันที่...................................................
เครื่ องหมำยที่เลื่อยโซ่ ยนต์ เครื่ องจักรกลต้นกำลัง..............................................แผ่นบังคับโซ่ ........................................
(ลงชื่อ)......................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(......................................)
ตำแหน่ง...............................................
วันที่........เดือน...................พ.ศ............
กรณีไม่ อนุญำต
 ได้จำหน่ำยเลื่อยโซ่ ยนต์ดงั กล่ำวภำยในหกสิ บวันแล้ว โดยจำหน่ำยให้แก่......................................................
ตำม ลซ.๒ ใบรับรองที่.....................................สถำนที่ออกใบรับรอง................................................
วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับรอง..............................................
 ไม่สำมำรถดำเนินกำรจำหน่ำยได้ภำยในหกสิบวัน ได้ตกเป็ นของแผ่นดิน
 โดยกำรส่งมอบ เมื่อวันที่............................เดือน.....................................พ.ศ......................
 โดยกำรยึด
เมื่อวันที่............................เดือน.....................................พ.ศ......................
 ได้ลงทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็ นของแผ่นดิน ตำมแบบ ลซ.ปม.๑
ลำดับที่...................หมำยเลขทะเบียน ลซ.ปม...................วัน เดือน ปี ..............................
แล้ว
(ลงชื่อ)......................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(......................................)
ตำแหน่ง...............................................
วันที่........เดือน...................พ.ศ............
(ลงชื่อ)......................................ผูข้ อรับใบอนุญำต
(......................................)
วันที่........เดือน...................พ.ศ...........

ลซ.2

ใบรับรองให้ มเี ลื่อยโซ่ ยนต์
ใบรับรองที่
สถำนที่ออกใบรับรอง
วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับรอง
วัน เดือน ปี ที่สิ้นอำยุใบรับรอง
ชื่อผูร้ ับใบรับรอง
สัญชำติ เชื้อชำติ
ภูมิลำเนำบ้ำนเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ จังหวัด
ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง
กำลังเครื่ องจักรกลต้นกำลัง (แรงม้ำ)
แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว (นิ้ว)
ที่ได้รับรองให้ซ้ือ หรื อมี
จำก

......................................................
(...............................)
นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ ยนต์

บันทึกกำรได้ มำซึ่งเลื่อยโซ่ ยนต์
1. ข้ำพเจ้ำ................................................................ซึ่งนิติบุคคล.......................................................................................
ภูมิลำเนำบ้ำนเลขที่.............................หมู่ที่............................ตรอก/ซอย.....................................................................
ถนน...................................................ตำบล/แขวง........................................................................................................
อำเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด...................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ...........................................หมำยเลขโทรศัพท์.......................................................................................
หมำยเลขโทรสำร.......................................
 เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญำตที่.................................................................................
ลงวันที่......................................................สถำนที่ออกใบอนุญำตจังหวัด...................................................................
 เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญำตที่.................................................................................
ลงวันที่......................................................สถำนที่ออกใบอนุญำตจังหวัด...................................................................
 เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญำตที่.................................................................................
ลงวันที่......................................................สถำนที่ออกใบอนุญำตจังหวัด...................................................................
2. ข้ำพเจ้ำได้  โอน   จำนวน   เป็ นผูน้ ำเข้ำเพือ่ มีและใช้ เลื่อยโซ่ยนต์ตำม
ใบอนุญำตดังกล่ำวให้แก่ผไู ้ ด้รับใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ฉบับนี้ มีรำยละเอียดดังนี้
 เครื่ องหมำยเครื่ องจักรกลต้นกำลัง....................................................................
 เครื่ องหมำยแผ่นบังคับโซ่.................................................................................
 ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง..........................................................................
 กำลังเครื่ องจักรกลต้นกำลัง......................................................................แรงม้ำ
 แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว.................................................................................นิ้ว
 ยีห่ อ้ ของเลื่อยโซ่ยนต์........................................................................................
 หมำยเลขเครื่ องจักรกลต้นกำลัง........................................................................
 หมำยเลขแผ่นบังคับโซ่.....................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................ผูโ้ อน/ผูจ้ ำหน่ ำย/ผูน้ ำเข้ำเพือ่ มีและใช้
(..........................................)
วันที่........เดือน........................พ.ศ.........
หมำยเหตุ
เลื่อยโซ่ยนต์

1. นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มอบใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตอนกลำงและตอนปลำยให้แก่ผขู ้ อรับใบอนุญำตให้มี

2. ผูไ้ ด้รับอนุญำตนำใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อดำเนินกำรให้ได้มำซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์จำกผูม้ ีเลื่อยโซ่ยนต์ (ผูโ้ อน)
หรื อจำกผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้ผลิตหรื อนำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์ (ผูจ้ ำหน่ำย) ให้เสร็ จสิ้ นภำยในระยะเวลำที่กำหนด
3. ผูโ้ อนหรื อผูจ้ ำหน่ำยต้องบันทึกกำรได้มำซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์ในด้ำนหลังใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ท้งั สองตอน และ
ให้เก็บรักษำตอนกลำงไว้ เพื่อกำรตรวจสอบของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต่อไป แล้วมอบตอนปลำยคืนให้ผไู ้ ด้รับใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์
4. ผูไ้ ด้รับใบรับรองนำตอนปลำยพร้อมเลื่อยโซ่ยนต์มำติดต่อนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ภำยในสำมสิ บวันเพื่อ
ตรวจสอบและออกใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ต่อไป

(พิมพ์ดำ้ นหลังใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ ยนต์)

ลซ.3

ใบอนุญำตให้ มเี ลื่อยโซ่ ยนต์
ใบอนุญำตที่
สถำนที่ออกใบอนุญำต
วัน เดือน ปี ที่ออกใบอนุญำต
ชื่อผูร้ ับใบอนุญำต
สัญชำติ เชื้อชำติ
ภูมิลำเนำบ้ำนเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
พื้นที่ที่อนุญำตให้ใช้เลื่อยโซ่ ยนต์
วัตถุประสงค์/ประเภทกิจกำรที่ใช้
เครื่ องหมำยเครื่ องจักรกลต้นกำลัง
เครื่ องหมำยแผ่นบังคับโซ่
ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง
กำลังเครื่ องจักรกลต้นกำลัง (แรงม้ำ)
แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว (นิ้ว)
ยีห่ อ้ ของเลื่อยโซ่ยนต์
หมำยเลขเครื่ องจักรกลต้นกำลัง
หมำยเลขแผ่นบังคับโซ่
ใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ฉบับนี้ให้มีอำยุกำรอนุญำตตลอดเวลำที่ผไู ้ ด้รับใบอนุญำตเป็ นเจ้ำของเลื่อยโซ่ยนต์น้ ี
และไม่ขำดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยกำหนด

......................................................
(...............................)
นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ ยนต์

ลำดับที่

ลำดับที่

วัน เดือน ปี

วัน เดือน ปี

บันทึกกำรเปลีย่ นแปลงกำลังเลื่อยโซ่ ยนต์
รำยกำรบันทึกกำรเปลีย่ นแปลงกำลังเครื่ องจักรกล
อนุญำตเดิม (แรงม้ำ)
อนุญำตใหม่ (แรงม้ำ)

นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ ยนต์

บันทึกกำรเปลีย่ นแปลงพื้นทีใ่ ห้ มหี รื อใช้ เลื่อยโซ่ ยนต์
เครื่ องหมำย
พื้นทีท่ อี่ นุญำต
เครื่ องหมำย
เครื่ องจักรกล
ให้ ใช้ เลื่อยโซ่ ยนต์
แผ่นบังคับโซ่
ต้นกำลัง

นำยทะเบียน
เลื่อยโซ่ ยนต์

เงื่อนไขท้ำยใบอนุญำตให้ มเี ลื่อยโซ่ ยนต์
1. ผูไ้ ด้รับใบอนุญำตต้องมีใบอนุญำตหรื อสำเนำภำพถ่ำยใบอนุญำตสำหรับเลื่อยโซ่ยนต์เครื่ องนั้นเพื่อแสดงต่อ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ทนั ที
2. ผูไ้ ด้รับใบอนุญำตจะใช้เลื่อยโซ่ยนต์ได้เฉพำะในเขตพื้นที่ที่ให้ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ตำมที่กำหนดไว้ในใบอนุญำต
3. ห้ำมมิให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญำตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่ องจักรกลเพิ่มขึ้นจำกที่ระบุไว้ในใบอนุญำต
เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
4. กรณีที่ผไู ้ ด้รับใบอนุญำตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรื อใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่ำงจำกที่ระบุไว้ในใบ
อนุญำต ให้ขออนุญำตต่อนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
5. กรณีประสงค์จะนำหรื อให้ผอู ้ ื่นนำเลื่อยโซ่ยนต์ของตนออกไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตเป็ นกำรชัว่ ครำว
ต้องขออนุญำตต่อนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ก่อน
6. หำกเครื่ องหมำยเลื่อยโซ่ยนต์ชำรุ ดหรื อเสี ยหำย ให้ผรู ้ ับใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์แจ้งต่อนำยทะเบียน
เลื่อยโซ่ยนต์เพื่อทำเครื่ องหมำยเลื่อยโซ่ยนต์น้ นั ใหม่
7. กรณีที่เลื่อยโซ่ยนต์สูญหำยหรื อชำรุ ดเสี ยหำยจนไม่สำมำรถใช้งำนได้อีกต่อไปให้แจ้งกำรสู ญหำยหรื อ
ชำรุ ดเสี ยหำยต่อนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อประทับตรำยกเลิกกำรใช้ใบอนุญำต
8. ถ้ำผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ตำย ให้ทำยำทหรื อผูจ้ ดั กำรมรดกของผูต้ ำยแจ้งกำรตำย
และกำรครอบครองต่อนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ตำมใบอนุญำตภำยในกำหนดหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ทรำบกำรตำยของผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญำต
9. นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์อำจเพิกถอนใบอนุญำตกรณีผไู ้ ด้รับใบอนุญำตขำดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะ
ต้องห้ำมตำมที่กำหนด หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
ที่กำหนดไว้ในใบอนุญำต

ลซ.4
คำขอรับใบอนุญำตให้ ผลิตเลื่อยโซ่ ยนต์
เขียนที่.........................................................
วันที่....................เดือน.............................พ.ศ..........
ข้ำพเจ้ำ..............................................................................................................................................
 เป็ นบุคคลธรรมดำ เลขประจำตัวประชำชน     
สัญชำติ...............เชื้อชำติ..................วัน เดือน ปี เกิด...........................................................อำยุ.................ปี มีภูมิลำเนำ
อยูบ่ ำ้ นเลขที่.........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย................................................ถนน..........................................
ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต..........................................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................หมำยเลขโทรศัพท์..............................................หมำยเลขโทรสำร..................................
E-mail.................................................
ประกอบอำชีพหรื อกิจกำร.........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
 เป็ นนิติบุคคลประเภท........................................................................................................................
ชื่อนิติบุคคล..........................................................................จดทะเบียนเมื่อ........................................................................
ณ.................................................................เลขทะเบียนเลขที่...............................................ที่ต้งั สำนักงำนเลขที่...............
หมู่ที่................ตรอก/ซอย...................................................................ถนน..........................................................................
ตำบล/แขวง....................................................................อำเภอ/เขต......................................................................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................................หมำยเลขโทรศัพท์............................................
หมำยเลขโทรสำร...................................... E-mail.................................................
โดยผูม้ ีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ.................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน      สัญชำติ.................................เชื้อชำติ.....................................
วัน เดือน ปี เกิด........................................อำยุ...............ปี มีภูมิลำเนำอยูบ่ ำ้ นเลขที่..........................หมู่ที่........................
ตรอก/ซอย.............................................ถนน..........................................ตำบล/แขวง..........................................................
อำเภอ/เขต..................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................
หมำยเลขโทรศัพท์......................................................................หมำยเลขโทรสำร..............................................................
E-mail.................................................
ประกอบอำชีพหรื อกิจกำร.........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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ขอยืน่ ต่อนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีขอ้ ควำมดังต่อไปนี้
1. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขออนุญำตผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ในฐำนะ
 1.1 บุคคลธรรมดำ
 1.2 นิติบุคคล
2. สถำนที่ที่จะผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ ตั้งอยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................................หมู่ที่..................................
ตรอก/ซอย........................................ถนน................................................ตำบล/แขวง..........................................................
อำเภอ/เขต........................................จังหวัด................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ...................................
หมำยเลขโทรศัพท์..........................................................หมำยเลขโทรสำร..........................................................................
E-mail...........................................................
หลักฐำนที่ดินประเภท..........................................................................................................................................................
เลื่อยโซ่ยนต์ที่จะผลิต  ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลังที่จะผลิต....................................................................................
และหรื อ  แผ่นบังคับโซ่
3. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม ดังนี้
 3.1 มีอำยุไม่ต่ำกว่ำยีส่ ิบปี บริ บูรณ์
 3.2 มีสญ
ั ชำติไทย
 3.3 มีภูมิลำเนำหรื อถิ่นที่อยูใ่ นรำชอำณำจักร
 3.4 ไม่เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถหรื อคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
 3.5 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย
 3.6 ไม่อยูร่ ะหว่ำงถูกพักใช้ใบอนุญำต หรื อไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตทีอ่ อกตำม
พระรำชบัญญัติน้ ี เว้นแต่กำรถูกเพิกถอนใบอนุญำตดังกล่ำวจะผ่ำนมำแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่ำสองปี นับแต่วนั ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำต
4. พร้อมคำขอนี้ขำ้ พเจ้ำได้แนบหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำ ดังนี้
 4.1 บุคคลธรรมดำ
 (1) สำเนำบัตรประจำตัว
 (2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
 4.2 นิติบุคคล
 (1) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
 (2) สำเนำหนังสือบริ คณห์สนธิและข้อบังคับบริ ษทั จำกัดที่จดทะเบียนไว้
 (3) สำเนำบัตรประจำตัว และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ ีอำนำจ
ลงนำมผูกพันนิติบุคคล
 4.3 ผูร้ ับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน
 (1) เอกสำรของบุคคลหรื อนิติบุคคลตำมที่กำหนดในข้อ 4.1 หรื อ 4.2
 (2) สำเนำบัตรประจำตัวและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูร้ ับมอบอำนำจ
 (3) หนังสือมอบอำนำจ
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 (1) สำเนำหลักฐำนที่ดิน
 (2) สัญญำเช่ำหรื อเช่ำซื้อที่ดิน
 (3) หนังสือยินยอมของผูม้ ีสิทธิในที่ดินที่แสดงว่ำยินยอมหรื ออนุญำต
ให้ใช้ที่ดินเพือ่ เป็ นสถำนที่ที่จะผลิตเลื่อยโซ่ ยนต์
 4.5 แผนที่สงั เขปแสดงที่ต้งั และเส้นทำงสถำนที่ที่จะผลิตเลื่อยโซ่ยนต์
 4.6 เอกสำรหรื อหลักฐำนอื่นๆ ตำมที่ทำงรำชกำรแจ้งให้นำส่ง
.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................ผูข้ อ
(.........................................)
ส่ วนดำเนินกำรของเจ้ ำหน้ ำที่
กำรดำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำคำขอ
คำสขคขอขอ ำหน้ ำที่
กำรตรวจสอบของเจ้
1. ผลกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนประกอบคำขอ ตำมข้อ 6
 ครบถ้วนและถูกต้อง
 ไม่ครบถ้วน ขำดเอกสำรและหลักฐำน ดังนี้
(1) ..........................................................................................................................................
(2) ...........................................................................................................................................
(3) ............................................................................................................................................
 ไม่ถูกต้อง ดังนี้
(1) .............................................................................................................................................
(2) .............................................................................................................................................
(3) .............................................................................................................................................
2. ผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม ตำมคำขอ ข้อ 3
 ได้ตรวจสอบประวัติกรณี ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย ตำมข้อ 3.5 แล้ว
 มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม ถูกต้ องและครบถ้ วน
 ขำดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ำม ดังนี้
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(2) ................................................................................................................................
(3) ................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................ผูต้ รวจสอบ/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..............................................)
ตำแหน่ง......................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ.........
ควำมเห็นเจ้ ำหน้ ำที่
 เห็นสมควรอนุญำต........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
 ไม่สมควรอนุญำต..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................เจ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..............................................)
ตำแหน่ง...................................................
วันที่.......เดือน............................พ.ศ........
คำสั่ ง
 อนุญำต
 แจ้งผลกำรพิจำรณำ
 ออกใบอนุญำตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์
 ไม่อนุญำต
 แจ้งผลกำรพิจำรณำ.............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
(..............................................)
ตำแหน่ง...................................................
วันที่.......เดือน............................พ.ศ........
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-5ได้ออกใบอนุญำตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญำตที่........................ลงวันที่..............................
(ลงชื่อ)...............................................เจ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..............................................)
ตำแหน่ง...................................................
วันที่.......เดือน............................พ.ศ........

ลซ.5

ใบอนุญำตให้ ผลิตเลื่อยโซ่ ยนต์
ใบอนุญำตที่.....................................................

ที่ทำกำร.........................................................
วันที่...........เดือน......................................พ.ศ............

อนุญำตให้.....................................................................มีภูมิลำเนำอยูบ่ ำ้ นเลขที่............................
หมู่ที่.................ตรอก/ซอย...........................................................ถนน.....................................................................
ตำบล/แขวง.........................................................................อำเภอ/เขต......................................................................
จังหวัด...........................................................................................ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง
.......................................................................................................และหรื อแผ่นบังคับโซ่ สถำนที่ที่อนุญำตให้ผลิต
บ้ำนเลขที่..........................หมู่ที่..............................ตรอก/ซอย....................................................................................
ถนน........................................................................ตำบล/แขวง..................................................................................
อำเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด..................................................................................
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้มีอำยุตลอดเวลำที่ผไู ้ ด้รับอนุญำตยังคงผลิตเลื่อยโซ่ยนต์อยู่ และไม่ขำดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะ
ต้องห้ำมตำมที่กำหนด
.......................................................
(..............................)
นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ ยนต์

เงื่อนไขท้ ำยใบอนุญำตให้ ผลิตเลื่อยโซ่ ยนต์
1. ผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ตอ้ งแสดงใบอนุญำตไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถำนที่ที่ได้รับ
อนุญำตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์
2. ผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ตอ้ งจัดทำบัญชีและหมำยเลขแสดงหน่วยกำรผลิต
และกำรจำหน่ำยตำมแบบที่กำหนด สซ.5/1 และลซ.5/2 รวมทั้งจัดทำให้ปรำกฏซึ่งหมำยเลขแสดงหน่วยกำรผลิต
บนเลื่อยโซ่ยนต์ดว้ ย
3. ผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์จะต้องรำยงำนสำเนำบัญชีและหมำยเลขแสดงหน่วย
กำรผลิตและกำรจำหน่ำยตำมแบบ ลซ.5/1 และลซ.5/2 ให้นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ผอู ้ อกใบอนุญำตทรำบ
ภำยใน 7 วัน หลังจำกสิ้นเดือนทุกเดือน
4. ผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์เมื่อจะทำกำรจำหน่ำยเลื่อยโซ่ยนต์ได้แต่เฉพำะแก่ผทู ้ ี่มี
ใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์เท่ำนั้น
5. ผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์เมื่อจะจำหน่ำยเลื่อยโซ่ ยนต์ให้แก่ผไู ้ ด้รับใบรับรอง
ให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ จะต้องบันทึกข้อมูลด้ำนหลังใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ ยนต์ ลซ.2 ทั้งฉบับตอนกลำงและตอนปลำย
แล้วเก็บรักษำ ลซ.2 ตอนกลำงไว้ตลอดเวลำเพือ่ กำรตรวจสอบ
6. ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับใบอนุญำตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ไม่ประสงค์จะประกอบกิจกำรผลิตเลื่อยโซ่ยนต์
ตำมใบอนุญำตอีกต่อไป ให้แจ้งให้นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำสำมสิบวันก่อนกำรเลิกประกอบ
กิจกำรผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ และให้ดำเนินกำรจำหน่ ำยเลื่อยโซ่ยนต์ที่ยงั คงมีอยูใ่ นครอบครองให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ
ดังกล่ำว และให้นำใบอนุญำตส่งคืนต่อนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพือ่ ประทับตรำยกเลิกใบอนุญำตต่อไป
ในกรณี ที่ไม่สำมำรถจำหน่ำยเลื่อยโซ่ยนต์ที่ยงั คงมีอยูใ่ นครอบครองให้แล้วเสร็ จภำยในระยะเวลำได้
นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์จะดำเนินกำรขำยทอดตลำดเลื่อยโซ่ยนต์ที่เหลืออยู่ เงินสุทธิที่ได้จำกกำรขำยเป็ นของผูแ้ จ้งกำร
เลิกประกอบกิจกำรผลิตเลื่อยโซ่ยนต์
7. นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์อำจเพิกถอนใบอนุญำตกรณี ผไู ้ ด้รับใบอนุญำตขำดคุณสมบัติหรื อ
มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมที่กำหนด หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง หรื อ
ไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญำต
8. ผูไ้ ด้รับใบอนุญำตต้องอำนวยกำรสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยว่ำด้วยเลื่อยโซ่ยนต์

ลซ.6
คำขอรับใบอนุญำตให้ นำเข้ ำเลื่อยโซ่ ยนต์
เขียนที่.........................................................
วันที่....................เดือน.............................พ.ศ..........
ข้ำพเจ้ำ..............................................................................................................................................
 เป็ นบุคคลธรรมดำ เลขประจำตัวประชำชน     
สัญชำติ...............เชื้อชำติ..................วัน เดือน ปี เกิด...........................................................อำยุ.................ปี มีภูมิลำเนำ
อยูบ่ ำ้ นเลขที่.........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย................................................ถนน..........................................
ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต..........................................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................หมำยเลขโทรศัพท์..............................................หมำยเลขโทรสำร..................................
E-mail.................................................
ประกอบอำชีพหรื อกิจกำร.........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
 เป็ นนิติบุคคลประเภท........................................................................................................................
ชื่อนิติบุคคล..........................................................................จดทะเบียนเมื่อ........................................................................
ณ.................................................................เลขทะเบียนเลขที่...............................................ที่ต้งั สำนักงำนเลขที่...............
หมู่ที่................ตรอก/ซอย...................................................................ถนน..........................................................................
ตำบล/แขวง....................................................................อำเภอ/เขต......................................................................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................................หมำยเลขโทรศัพท์............................................
หมำยเลขโทรสำร...................................... E-mail.................................................
โดยผูม้ ีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ.................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน      สัญชำติ.................................เชื้อชำติ.....................................
วัน เดือน ปี เกิด........................................อำยุ...............ปี มีภูมิลำเนำอยูบ่ ำ้ นเลขที่..........................หมู่ที่........................
ตรอก/ซอย.............................................ถนน..........................................ตำบล/แขวง..........................................................
อำเภอ/เขต..................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................
หมำยเลขโทรศัพท์......................................................................หมำยเลขโทรสำร..............................................................
E-mail.................................................
ประกอบอำชีพหรื อกิจกำร.........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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-2ขอยืน่ ต่อนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีควำมดังต่อไปนี้
1. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขออนุญำตนำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์ในฐำนะ
 1.1 บุคคลธรรมดำ
 1.2 นิติบุคคล
2. วัตถุประสงค์ของกำรนำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์
 2.1 เพือ่ มีและใช้
 2.2 เพือ่ กำรจำหน่ำย
3. กำหนดระยะเวลำที่ขอนำเข้ำภำยใน.................วัน นับจำกวันที่ได้รับใบอนุญำตให้นำเข้ำ
เลื่อยโซ่ยนต์
4. จำนวนเลื่อยโซ่ยนต์ที่ขออนุญำตเข้ำ รวม.................เครื่ อง มีรำยละเอียดดังนี้
4.1 ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง..............กำลังเครื่ องจักรกล..............................แรงม้ำ
แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว......................นิ้ ว จำนวน..........................เครื่ อง
4.2 ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง..............กำลังเครื่ องจักรกล..............................แรงม้ำ
แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว......................นิ้ ว จำนวน..........................เครื่ อง
4.3 ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง..............กำลังเครื่ องจักรกล..............................แรงม้ำ
แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว......................นิ้ ว จำนวน..........................เครื่ อง
4.4 ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง..............กำลังเครื่ องจักรกล..............................แรงม้ำ
แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว......................นิ้ ว จำนวน..........................เครื่ อง
4.5 ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง..............กำลังเครื่ องจักรกล..............................แรงม้ำ
แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว......................นิ้ ว จำนวน..........................เครื่ อง
5. สถำนที่เก็บรักษำเลื่อยโซ่ ยนต์ที่จะนำเข้ำ เพือ่ จำหน่ำย อยูท่ ี่บำ้ นเลขที่.................................
หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย................................................ถนน....................................................................................
ตำบล/แขวง.........................................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณี ย.์ ...................................หมำยเลขโทรศัพท์.....................................หมำยเลขโทรสำร...................................
6. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม ดังนี้
 6.1 มีอำยุไม่ต่ำกว่ำยีส่ ิบปี บริ บูรณ์
 6.2 มีสญ
ั ชำติไทย
 6.3 มีภูมิลำเนำหรื อถิ่นที่อยูใ่ นรำชอำณำจักร
 6.4 ไม่เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถหรื อคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
 6.5 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย
 6.6 ไม่อยูร่ ะหว่ำงถูกพักใช้ใบอนุญำต หรื อไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำต
ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติน้ ี เว้นแต่กำรถูกเพิกถอนใบอนุญำตดังกล่ำว
จะผ่ำนมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี นับแต่วนั ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำต
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-37. พร้อมคำขอนี้ขำ้ พเจ้ำได้แนบหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำ ดังนี้
 7.1 บุคคลธรรมดำ
 (1) สำเนำบัตรประจำตัว
 (2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
 7.2 นิติบุคคล
 (1) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
 (2) สำเนำหนังสือบริ คณห์สนธิและข้อบังคับบริ ษทั จำกัดที่จดทะเบียนไว้
 (3) สำเนำบัตรประจำตัว และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ ีอำนำจ
ลงนำมผูกพันนิติบุคคล
 7.3 ผูร้ ับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน
 (1) เอกสำรของบุคคลหรื อนิติบุคคลตำมที่กำหนดในข้อ 7.1 หรื อ 7.2
 (2) สำเนำบัตรประจำตัวและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูร้ ับมอบอำนำจ
 (3) หนังสือมอบอำนำจ
 7.4 ใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.2 ตอนกลำงและตอนปลำย)
 7.5 หลักฐำนกำรมีสิทธิในสถำนที่เก็บเลื่อยโซ่ยนต์
 (1) สำเนำหลักฐำนที่ดิน
 (2) สัญญำเช่ำหรื อเช่ำซื้อ
 (3) หนังสือยินยอมของผูม้ ีสิทธิในที่ดินที่แสดงว่ำยินยอมหรื ออนุญำต
ให้ใช้เป็ นสถำนที่เพือ่ เก็บเลื่อยโซ่ยนต์
 7.6 แผนที่สงั เขปแสดงที่ต้งั และเส้นทำงสถำนที่เก็บเลื่อยโซ่ยนต์
 7.7 เอกสำรหรื อหลักฐำนอื่นๆ ตำมที่ทำงรำชกำรแจ้งให้นำส่ง
.....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................ผูข้ อ
(.....................................)
ส่ วนดำเนินกำรของเจ้ ำหน้ ำที่
กำรดำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำคำขอ
คำสขคขอขอ ำหน้ ำที่
กำรตรวจสอบของเจ้
1. ผลกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนประกอบคำขอ ตำมข้อ 7
 ครบถ้วนถูกต้อง

ลซ.6
-4 ไม่ครบถ้วน ขำดเอกสำรและหลักฐำน ดังนี้
(1) ...............................................................................................................................................
(2) ...............................................................................................................................................
(3) ...............................................................................................................................................
 ไม่ถูกต้อง ดังนี้
(1) ...............................................................................................................................................
(2) ...............................................................................................................................................
(3) ...............................................................................................................................................
2. ผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม ตำมคำขอ ข้อ 6
 ได้ตรวจสอบประวัติกรณี ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย ตำมข้อ 6.5 แล้ว
 มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม ถูกต้องและครบถ้วน
 ขำดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ำม ดังนี้
(1) ...............................................................................................................................................
(2) ...............................................................................................................................................
(3) ...............................................................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................ผูต้ รวจสอบ/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(.......................................)
ตำแหน่ง..............................................
วันที่........เดือน.....................พ.ศ.........
ควำมเห็นเจ้ ำหน้ ำที่
 เห็นสมควรอนุญำต
 1. ให้นำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน............................เครื่ อง ดังนี้
1.1 ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง........................กำลังเครื่ องจักรกล.........................แรงม้ำ
แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว........................นิ้ว จำนวน........................เครื่ อง
1.2 ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง........................กำลังเครื่ องจักรกล.........................แรงม้ำ
แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว........................นิ้ว จำนวน........................เครื่ อง
1.3 ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง........................กำลังเครื่ องจักรกล.........................แรงม้ำ
แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว........................นิ้ว จำนวน........................เครื่ อง
1.4 ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง........................กำลังเครื่ องจักรกล.........................แรงม้ำ
แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว........................นิ้ว จำนวน........................เครื่ อง
1.5 ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง........................กำลังเครื่ องจักรกล.........................แรงม้ำ
แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว........................นิ้ว จำนวน........................เครื่ อง
 2. กำหนดระยะเวลำที่อนุญำตให้นำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์ ภำยใน.....................................วัน นับจำก
วันออกใบอนุญำตให้นำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์
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-5 3. สถำนที่เก็บรักษำเลื่อยโซ่ยนต์ที่จะนำเข้ำ เพือ่ จำหน่ำย อยูท่ ี่บำ้ นเลขที่........................................
หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.................................................................ถนน.........................................................................
ตำบล/แขวง..............................................................อำเภอ/เขต............................................................................................
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................................หมำยเลขโทรศัพท์........................................
หมำยเลขโทรสำร.....................................................
 ไม่สมควรอนุญำต.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..................................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่........เดือน.........................พ.ศ.........
คำสั่ ง
 อนุญำต จำนวน....................เครื่ อง กำหนดระยะเวลำนำเข้ำ ภำยใน....................................วัน
 แจ้งผลกำรพิจำรณำ
 ออกใบอนุญำตให้นำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์
 ไม่อนุญำต
 แจ้งผลกำรพิจำรณำ.........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
(..................................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่........เดือน.........................พ.ศ.........
ได้ออกใบอนุญำตให้นำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญำตที่................ลงวันที่....................................
(ลงชื่อ)...................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..................................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่........เดือน.........................พ.ศ.........
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-6กำรตรวจสอบกรณี ขอนำเข้ำเพือ่ ใช้ ตำมใบอนุญำตที่....................................ลงวันที่......................................
ลำดับที่

ระยะเวลำที่กำหนด
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

กำลังเครื่ องจักรกล
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

ควำมยำวแผ่นบังคับโซ่
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

1
2
3
4
5

(ลงชื่อ)..................................................ผูต้ รวจสอบ/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(.................................................)
ตำแหน่ง.................................................
วันที่.......เดือน..........................พ.ศ........
ควำมเห็นเจ้ ำหน้ ำที่
 ผลกำรตรวจสอบถูกต้อง เห็นควรออกใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ต่อไป
 ผลกำรตรวจสอบไม่ถูกต้อง เห็นควรแจ้งกำรไม่อนุญำตให้ผขู ้ อรับใบอนุญำตทรำบและให้ผขู ้ อรับ
ใบอนุญำตจำหน่ำยเลื่อยโซ่ยนต์ภำยในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งกำรไม่อนุญำต หำกมิได้ดำเนินกำรภำยใน
กำหนดเวลำ ให้เลื่อยโซ่ยนต์น้ นั ตกเป็ นของแผ่นดิน............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(.................................................)
ตำแหน่ง.................................................
วันที่.......เดือน..........................พ.ศ........
คำสั่ ง
 ออกใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ต่อไป
 ไม่อนุญำตและแจ้งให้ผขู ้ อรับใบอนุญำตจำหน่ำยเลื่อยโซ่ยนต์ภำยในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
กำรไม่อนุญำต หำกมิได้ดำเนินกำรภำยในกำหนดเวลำ ให้เลื่อยโซ่ยนต์น้ นั ตกเป็ นของแผ่นดิน
(ลงชื่อ)..................................................นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
(.................................................)
ตำแหน่ง.................................................
วันที่.......เดือน..........................พ.ศ........

ลซ.6
-7กรณีไม่ อนุญำต
ได้จำหน่ำยเลื่อยโซ่ยนต์ดงั กล่ำวภำยในหกสิ บวันแล้ว โดยจำหน่ำยให้แก่.......................................................
.............................................ตำม ลซ.2 ใบรับรองที่..............................สถำนที่ออกใบรับรอง..........................................
วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับรอง................................................................
 ไม่สำมำรถดำเนินกำรจำหน่ำยได้ภำยในหกสิบวัน ได้ตกเป็ นของแผ่นดิน
 โดยกำรส่งมอบ เมื่อวันที่...............เดือน......................................พ.ศ.................
 โดยกำรยึด
เมื่อวันที่...............เดือน..................................... พ.ศ.................
 ได้ลงทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็ นของแผ่นดิน ตำมแบบ ลซ.ปม.1 ลำดับที่................
หมำยเลขทะเบียน ลซ.ปม.............วัน เดือน ปี ................................................แล้ว
(ลงชื่อ)..................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(.................................................)
ตำแหน่ง.................................................
วันที่.......เดือน..........................พ.ศ........
(ลงชื่อ)..................................................ผูข้ อรับใบอนุญำต
(.................................................)
วันที่.......เดือน..........................พ.ศ........

ลซ.7

ใบอนุญำตให้ นำเข้ ำเลื่อยโซ่ ยนต์
ใบอนุญำตที่.....................................................

ที่ทำกำร.........................................................
วันที่...........เดือน......................................พ.ศ............

อนุญำตให้.....................................................................มีภูมิลำเนำอยูบ่ ำ้ นเลขที่............................
หมู่ที่.................ตรอก/ซอย...........................................................ถนน.....................................................................
ตำบล/แขวง.........................................................................อำเภอ/เขต......................................................................
จังหวัด.................................................วัตถุประสงค์ของกำรนำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์เพือ่ .................................................
จำนวน.........................เครื่ อง ชนิดและรำยละเอียดเลื่อยโซ่ยนต์ตำมบัญชีทำ้ ยใบอนุญำตนี้ สถำนที่เก็บเลื่อยโซ่ยนต์
ชื่อสถำนที่.........................................................................................................................บ้ำนเลขที่............................
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย........................................................................ถนน.............................................................
ตำบล/แขวง.........................................................................อำเภอ/เขต.........................................................................
จังหวัด.........................................ใบอนุญำตฉบับนี้ให้มีอำยุสิ้นสุดในวันที่........เดือน.................................พ.ศ..........

.........................................................
(...........................................)
นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์

บัญชีชนิดและรำยละเอียดเลื่อยโซ่ ยนต์ ที่อนุญำตให้ นำเข้ ำ
1. ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง.........................................................................................................
กำลังเครื่ องจักรกล..................................แรงม้ำ แผ่นบังคับโซ่ ควำมยำว.....................นิ้ว จำนวน........................เครื่ อง
2. ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง.........................................................................................................
กำลังเครื่ องจักรกล..................................แรงม้ำ แผ่นบังคับโซ่ ควำมยำว.....................นิ้ว จำนวน........................เครื่ อง
3. ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง.........................................................................................................
กำลังเครื่ องจักรกล..................................แรงม้ำ แผ่นบังคับโซ่ ควำมยำว.....................นิ้ว จำนวน........................เครื่ อง
4. ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง.........................................................................................................
กำลังเครื่ องจักรกล..................................แรงม้ำ แผ่นบังคับโซ่ ควำมยำว.....................นิ้ว จำนวน........................เครื่ อง
5. ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง.........................................................................................................
กำลังเครื่ องจักรกล..................................แรงม้ำ แผ่นบังคับโซ่ ควำมยำว.....................นิ้ว จำนวน........................เครื่ อง
เงื่อนไขท้ ำยใบอนุญำตให้ นำเข้ ำเลื่อยโซ่ ยนต์
1. ผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้นำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อใช้ เมื่อนำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์ตำมที่ได้รับใบอนุญำต แล้วให้นำ
เลื่อยโซ่ยนต์และใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์มอบให้นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อดำเนินกำรต่อไป ภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่
ศุลกำกรได้ตรวจมอบไปถูกต้องแล้ว
2. ผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้นำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อกำรจำหน่ำย เมื่อนำเข้ำแล้วให้จดั ทำบัญชีและจำหน่ำยเลื่อยโซ่ยนต์
ตำมแบบที่กำหนด ลซ.7/1 และลซ.7/2 แจ้งให้นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ศุลกำกรได้ตรวจมอบไป
ถูกต้องแล้ว และให้รำยงำนสำเนำบัญชี รับและจำหน่ำยเลื่อยโซ่ยนต์ทรำบภำยใน 7 วัน หลังจำกสิ้ นเดือนทุกเดือน
3. ผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้นำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อกำรจำหน่ำย ต้องแสดงใบอนุญำตไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถำนที่ที่ได้รับ
อนุญำตให้เก็บและจำหน่ำยเลื่อยโซ่ยนต์
4. ผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้นำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อกำรจำหน่ำยจะทำกำรจำหน่ำยเลื่อยโซ่ยนต์ได้แต่เฉพำะแก่ผทู ้ ี่มี
ใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์เท่ำนั้น
5. ผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้นำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์เมื่อจะจำหน่ำยเลื่อยโซ่ยนต์ให้แก่ผไู ้ ด้รับใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์
จะต้องบันทึกข้อมูลด้ำนหลังใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ลซ.2 ทั้งฉบับตอนกลำงและตอนปลำย แล้วเก็บรักษำ ลซ.2 ตอนกลำงไว้
ตลอดเวลำ เพื่อกำรตรวจสอบ
6. นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์อำจเพิกถอนใบอนุญำตกรณีผไู ้ ด้รับใบอนุญำตขำดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ำม
ตำมที่กำหนด หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในใบอนุญำต
7. ผูไ้ ด้รับอนุญำตให้นำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อกำรจำหน่ำยต้องอำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยเลื่อยโซ่ยนต์

ลซ.8
คำขออนุญำตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ ยนต์
ให้ มีกำลังเครื่ องจักรกลเพิม่ ขึน้ จำกที่ระบุไว้ ในใบอนุญำต
เขียนที่.........................................................
วันที่....................เดือน.............................พ.ศ..........
ข้ำพเจ้ำ..............................................................................................................................................
 เป็ นบุคคลธรรมดำ เลขประจำตัวประชำชน     
สัญชำติ...............เชื้อชำติ..................วัน เดือน ปี เกิด...........................................................อำยุ.................ปี มีภูมิลำเนำ
อยูบ่ ำ้ นเลขที่.........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย................................................ถนน..........................................
ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต..........................................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................หมำยเลขโทรศัพท์..............................................หมำยเลขโทรสำร..................................
E-mail.................................................
 เป็ นนิติบุคคลประเภท.........................................................................................................................
ชื่อนิติบุคคล...............................................................จดทะเบียนเมื่อ....................................................................................
ณ........................................................เลขทะเบียนเลขที่.....................................ที่ต้งั สำนักงำนเลขที่...................................
หมู่ที่................ตรอก/ซอย.......................................................ถนน......................................................................................
ตำบล/แขวง......................................................................อำเภอ/เขต....................................................................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................หมำยเลขโทรศัพท์..............................................
หมำยเลขโทรสำร.................................................. E-mail.................................................
โดยผูม้ ีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ.................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน     
มีสญ
ั ชำติ.............................เชื้อชำติ.........................
วัน เดือน ปี เกิด..............................................อำยุ.................ปี มีภูมิลำเนำอยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................หมู่ที่................
ตรอก/ซอย.................................................ถนน.........................................................ตำบล/แขวง........................................
อำเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................................
หมำยเลขโทรศัพท์...........................................................หมำยเลขโทรสำร.........................................................................
E-mail.................................................
 เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญำตที่......................วัน เดือน ปี ที่ออกใบอนุญำต
..........................................................สถำนที่ออกใบอนุญำตจังหวัด...................................................................................
เครื่ องหมำยเครื่ องจักรกลต้นกำลัง.............................เครื่ องหมำยแผ่นบังคับโซ่.................................................................
ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง...................................กำลังเครื่ องจักรกลต้นกำลัง......................................................แรงม้ำ
วัตถุประสงค์/ประเภทกิจกำรที่ใช้เลื่อยโซ่ยนต์.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

ลซ.8
-2ขอยืน่ ต่อนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีขอ้ ควำมดังต่อไปนี้
1. ข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์ขออนุญำตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่ องจักรกลเพิม่ ขึ้น
จำกที่ระบุไว้ในใบอนุญำตตำมใบอนุญำตที่.......................................ลงวันที่.....................................................................
จำกกำลังเครื่ องจักรกล.................................แรงม้ำ เป็ นกำลังเครื่ องจักรกล..............................................................แรงม้ำ
โดยมีเหตุผลและควำมจำเป็ นที่ตอ้ งเปลี่ยนแปลง ดังนี้.......................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
2. พร้อมคำขอนี้ขำ้ พเจ้ำได้แนบหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำ ดังนี้
 2.1 บุคคลธรรมดำ
 (1) สำเนำบัตรประจำตัว
 (2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
 2.2 นิติบุคคล
 (1) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
 (2) สำเนำหนังสือบริ คณห์สนธิและข้อบังคับบริ ษทั จำกัดที่จดทะเบียนไว้
 (3) สำเนำบัตรประจำตัว และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล
 2.3 ผูร้ ับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน
 (1) เอกสำรของบุคคลหรื อนิติบุคคลตำมที่กำหนดในข้อ 2.1 หรื อ 2.2
 (2) สำเนำบัตรประจำตัวและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูร้ ับมอบอำนำจ
 (3) หนังสือมอบอำนำจ
 2.4 ใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ ยนต์
 2.5 เอกสำรหรื อหลักฐำนอื่นๆ ตำมที่ทำงรำชกำรแจ้งให้นำส่ง
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................ผูข้ อ
(.............................................)
ส่ วนดำเนินกำรของเจ้ ำหน้ ำที่
กำรดำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำคำขอ
คำสขคขอขอ
กำรตรวจสอบของเจ้ ำหน้ ำที่
1. ผลกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนประกอบคำขอ ตำมข้อ 2
 ครบถ้วนถูกต้อง

ลซ.8
-3 ไม่ครบถ้วน ขำดเอกสำรและหลักฐำน ดังนี้
(1) ...............................................................................................................................
(2) ...............................................................................................................................
(3) ................................................................................................................................
 ไม่ถูกต้อง ดังนี้
(1) ...............................................................................................................................
(2) ...............................................................................................................................
(3) ...............................................................................................................................
2. ผลกำรตรวจสอบวัตถุประสงค์และเหตุผลควำมจำเป็ น ตำมข้อ 1
 เหมำะสม
 ไม่เหมำะสม เนื่องจำก....................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................ผูต้ รวจสอบ/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..................................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ..........
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่
 เห็นสมควรอนุญำตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่ องจักรกลเพิม่ ขึ้น จำก.............................แรงม้ำ
เป็ น......................................แรงม้ำ
 ไม่สมควรอนุญำต............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).....................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(....................................................)
ตำแหน่ง.....................................................
วันที่........เดือน.............................พ.ศ.........
คำสั่ ง
 อนุญำตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่ องจักรกลเพิม่ ขึ้น จำก.............................แรงม้ำ
เป็ น.....................................แรงม้ำ
 แจ้งผลกำรพิจำรณำ
 บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงกำลังเครื่ องจักรกลในใบอนุญำต

ลซ.8
-4 ไม่อนุญำต
 แจ้งผลกำรพิจำรณำ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
(................................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่........เดือน.............................พ.ศ........
ได้บนั ทึกกำรเปลี่ยนแปลงกำลังเครื่ องจักรกลเพิม่ ขึ้นจำก...............................................แรงม้ำ
เป็ น...........................แรงม้ำ ในใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญำตที่.............................ลงวันที่...............................
(ลงชื่อ)................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(................................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่........เดือน.............................พ.ศ........

ลซ.9
คำขอรับใบแทนใบอนุญำตให้ มี ผลิต หรื อนำเข้ำเลื่อยโซ่ ยนต์
เขียนที่.........................................................
วันที่....................เดือน.............................พ.ศ..........
ข้ำพเจ้ำ..............................................................................................................................................
 เป็ นบุคคลธรรมดำ เลขประจำตัวประชำชน     
สัญชำติ...............เชื้อชำติ..................วัน เดือน ปี เกิด...........................................................อำยุ.................ปี มีภูมิลำเนำ
อยูบ่ ำ้ นเลขที่.........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย................................................ถนน..........................................
ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต..........................................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................หมำยเลขโทรศัพท์..............................................หมำยเลขโทรสำร..................................
E-mail.................................................
 เป็ นนิติบุคคลประเภท.........................................................................................................................
ชื่อนิติบุคคล...............................................................จดทะเบียนเมื่อ....................................................................................
ณ........................................................เลขทะเบียนเลขที่.....................................ที่ต้งั สำนักงำนเลขที่...................................
หมู่ที่................ตรอก/ซอย.......................................................ถนน......................................................................................
ตำบล/แขวง......................................................................อำเภอ/เขต....................................................................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................หมำยเลขโทรศัพท์..............................................
หมำยเลขโทรสำร.................................................. E-mail.................................................
โดยผูม้ ีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ.................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน     
มีสญ
ั ชำติ.............................เชื้อชำติ.........................
วัน เดือน ปี เกิด..............................................อำยุ.................ปี มีภูมิลำเนำอยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................หมู่ที่................
ตรอก/ซอย.................................................ถนน.........................................................ตำบล/แขวง........................................
อำเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................................
หมำยเลขโทรศัพท์...........................................................หมำยเลขโทรสำร.........................................................................
E-mail.................................................
 เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญำต
 ให้มีเลื่อยโซ่ ยนต์ใบอนุญำตที่......................................................ลงวันที่....................................
จังหวัด..........................................................
 ให้ผลิตเลื่อยโซ่ ยนต์ ใบอนุญำตที่................................................ลงวันที่...................................
จังหวัด...........................................................
 ให้นำเข้ำเลื่อยโซ่ ยนต์ ใบอนุญำตที่.............................................ลงวันที่....................................
จังหวัด...........................................................

ลซ.9
-2ขอยืน่ ต่อนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีขอ้ ควำมดังต่อไปนี้
1. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญำต  ให้มี  ให้ผลิต
 ให้นำเข้ำ เลื่อยโซ่ ยนต์ แทนในใบอนุญำตที่.............................................ลงวันที่.......................................................
สถำนที่ออกใบอนุญำตจังหวัด.............................................เนื่องจำกใบอนุญำตเดิม
 1.1 สูญหำย
 1.2 ถูกทำลำย
 1.3 ชำรุ ดเสี ยหำยในสำระสำคัญ
2. พร้อมคำขอนี้ขำ้ พเจ้ำได้แนบหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำ ดังนี้
 2.1 บุคคลธรรมดำ
 (1) สำเนำบัตรประจำตัว
 (2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
 2.2 นิติบุคคล
 (1) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
 (2) สำเนำหนังสือบริ คณห์สนธิและข้อบังคับบริ ษทั จำกัดที่จดทะเบียนไว้
 (3) สำเนำบัตรประจำตัว และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ ีอำนำจ
ลงนำมผูกพันนิติบุคคล
 2.3 ผูร้ ับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน
 (1) เอกสำรของบุคคลหรื อนิติบุคคลตำมที่กำหนดในข้อ 2.1 หรื อ 2.2
 (2) สำเนำบัตรประจำตัวและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูร้ ับมอบอำนำจ
 (3) หนังสือมอบอำนำจ
 2.4 บันทึกหลักฐำนกำรแจ้งควำมของสถำนีตำรวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญำตสูญหำย
(กรณี ขอ้ 1.1)
 2.5 ใบอนุญำตเดิม (กรณี ขอ้ 1.2 และ 1.3)
 2.6 เอกสำรหรื อหลักฐำนอื่นๆ ตำมที่ทำงรำชกำรแจ้งให้นำส่ง
....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).....................................................ผูข้ อ
(....................................................)
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-3ส่ วนดำเนินกำรของเจ้ ำหน้ ำที่
กำรดำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำคำขอ
คำสขคขอขอ
กำรตรวจสอบของเจ้ ำหน้ ำที่
1. ผลกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนประกอบคำขอ ตำมข้อ 2
 ครบถ้วนและถูกต้อง
 ไม่ครบถ้วน ขำดเอกสำรและหลักฐำน ดังนี้
(1) .....................................................................................................................................
(2) .....................................................................................................................................
(3) .....................................................................................................................................
 ไม่ถูกต้อง ดังนี้
(1) .....................................................................................................................................
(2) .....................................................................................................................................
(3) .....................................................................................................................................
2. ผลกำรตรวจสอบควำมจำเป็ นในกำรออกใบแทนใบอนุญำต ตำมข้อ 1
 เหมำะสม
 ไม่เหมำะสม เนื่องจำก ............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................ผูต้ รวจสอบ/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..................................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่.......เดือน.........................พ.ศ...........
ควำมเห็นเจ้ ำหน้ ำที่
 เห็นสมควรออกใบแทนใบอนุญำต  ให้มี  ให้ผลิต  ให้นำเข้ำ
เลื่อยโซ่ยนต์แทนใบอนุญำตเดิม
 ไม่สมควรออกใบแทนใบอนุญำต ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..........................................)
ตำแหน่ง................................................
วันที่.......เดือน.........................พ.ศ...........
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-4คำสั่ ง
 อนุญำตให้ออกใบแทนใบอนุญำตเดิม
 แจ้งผลกำรพิจำรณำ
 ออกใบแทนใบอนุญำต
 ไม่อนุญำต
 แจ้งผลกำรพิจำรณำ
(ลงชื่อ)...........................................นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
(..........................................)
ตำแหน่ง................................................
วันที่.......เดือน.........................พ.ศ...........
ได้ออกใบแทนใบอนุญำตเดิมแล้ว ดังนี้
 ใบแทนใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญำตที่........................ลงวันที่......................................
 ใบแทนใบอนุญำตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญำตที่....................ลงวันที่......................................
 ใบแทนใบอนุญำตให้นำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญำตที่..................ลงวันที่......................................
(ลงชื่อ)...........................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..........................................)
ตำแหน่ง................................................
วันที่.......เดือน.........................พ.ศ...........

ลซ.10
คำขออนุญำตเปลี่ยนแปลงพืน้ ที่ให้ มหี รื อใช้ เลื่อยโซ่ ยนต์
ให้ แตกต่ ำงไปจำกที่ระบุไว้ ในใบอนุญำต
เขียนที่.........................................................
วันที่....................เดือน.............................พ.ศ..........
ข้ำพเจ้ำ..............................................................................................................................................
 เป็ นบุคคลธรรมดำ เลขประจำตัวประชำชน     
สัญชำติ...............เชื้อชำติ..................วัน เดือน ปี เกิด...........................................................อำยุ.................ปี มีภูมิลำเนำ
อยูบ่ ำ้ นเลขที่.........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย................................................ถนน..........................................
ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต..........................................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................หมำยเลขโทรศัพท์..............................................หมำยเลขโทรสำร..................................
E-mail.................................................
 เป็ นนิติบุคคลประเภท.........................................................................................................................
ชื่อนิติบุคคล...............................................................จดทะเบียนเมื่อ....................................................................................
ณ........................................................เลขทะเบียนเลขที่.....................................ที่ต้งั สำนักงำนเลขที่...................................
หมู่ที่................ตรอก/ซอย.......................................................ถนน......................................................................................
ตำบล/แขวง......................................................................อำเภอ/เขต....................................................................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................หมำยเลขโทรศัพท์..............................................
หมำยเลขโทรสำร.................................................. E-mail.................................................
โดยผูม้ ีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ.................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน     
มีสญ
ั ชำติ.............................เชื้อชำติ.........................
วัน เดือน ปี เกิด..............................................อำยุ.................ปี มีภูมิลำเนำอยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................หมู่ที่................
ตรอก/ซอย.................................................ถนน.........................................................ตำบล/แขวง........................................
อำเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................................
หมำยเลขโทรศัพท์...........................................................หมำยเลขโทรสำร.........................................................................
E-mail.................................................
 เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญำตที่......................วัน เดือน ปี ที่ออกใบอนุญำต
..........................................................สถำนที่ออกใบอนุญำตจังหวัด...................................................................................
เครื่ องหมำยเครื่ องจักรกลต้นกำลัง.............................เครื่ องหมำยแผ่นบังคับโซ่.................................................................
ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง...................................กำลังเครื่ องจักรกลต้นกำลัง......................................................แรงม้ำ
วัตถุประสงค์/ประเภทกิจกำรที่ใช้เลื่อยโซ่ยนต์.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

ลซ.10
-2ขอยืน่ ต่อนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีขอ้ ควำมดังต่อไปนี้
1. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขออนุญำตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรื อใช้เลื่อยโซ่ยนต์จำกพื้นที่ที่อนุญำต
ให้ใช้เลื่อยโซ่ ยนต์............................................................................................................................................................
เป็ นพืน้ ที่..........................................................................................................................................................................
โดยมีวตั ถุประสงค์และเหตุผลควำมจำเป็ น ดังนี้............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
2. พร้อมคำขอนี้ขำ้ พเจ้ำได้แนบหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำ ดังนี้
 2.1 บุคคลธรรมดำ
 (1) สำเนำบัตรประจำตัว
 (2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
 (3) หลักฐำนประกอบอำชีพ (ถ้ำมี)
 (4) หลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับอำชีพหรื อกิจกำรที่ตอ้ งใช้เลื่อยโซ่ ยนต์ (ถ้ำมี)
 2.2 นิติบุคคล
 (1) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
 (2) สำเนำหนังสือบริ คณห์สนธิและข้อบังคับบริ ษทั จำกัดที่จดทะเบียนไว้
 (3) สำเนำบัตรประจำตัว และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ ีอำนำจ
ลงนำมผูกพันนิติบุคคล
 (4) หลักฐำนประกอบอำชีพ (ถ้ำมี)
 (5) หลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับอำชีพหรื อกิจกำรที่ตอ้ งใช้
เลื่อยโซ่ยนต์ (ถ้ำมี)
 2.3 ผูร้ ับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน
 (1) เอกสำรของบุคคลหรื อนิติบุคคลตำมที่กำหนดในข้อ 2.1 หรื อ 2.2
 (2) สำเนำบัตรประจำตัวและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูร้ ับมอบอำนำจ
 (3) หนังสือมอบอำนำจ
 2.4 ใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญำตที่......................ลงวันที่........................................
 2.5 เอกสำรหรื อหลักฐำนอื่นๆ ตำมที่ทำงรำชกำรแจ้งให้นำส่ง
...................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................ผูข้ อ
(...................................................)

ลซ.10
-3ส่ วนดำเนินกำรของเจ้ ำหน้ ำที่
กำรดำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำคำขอ
คำสขคขอขอ
กำรตรวจสอบของเจ้ ำหน้ ำที่
1. ผลกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนประกอบคำขอ ตำมข้อ 2
 ครบถ้วนและถูกต้อง
 ไม่ครบถ้วน ขำดเอกสำรและหลักฐำน ดังนี้
(1) .....................................................................................................................................
(2) .....................................................................................................................................
(3) .....................................................................................................................................
 ไม่ถูกต้อง ดังนี้
(1) .....................................................................................................................................
(2) .....................................................................................................................................
(3) .....................................................................................................................................
2. ผลกำรตรวจสอบควำมจำเป็ นในกำรออกใบแทนใบอนุญำต ตำมข้อ 1
 เหมำะสม
 ไม่เหมำะสม เนื่องจำก ............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
3. ผลกำรตรวจสอบ ตำมหลักเกณฑ์กำรอนุญำต
 ถูกต้องตรงตำมหลักเกณฑ์กำรอนุญำตทีก่ ำหนด
 ไม่ตรงตำมหลักเกณฑ์กำรอนุญำตที่กำหนด
(ลงชื่อ)...........................................ผูต้ รวจสอบ/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..........................................)
ตำแหน่ง................................................
วันที่.......เดือน.........................พ.ศ...........
ควำมเห็นเจ้ ำหน้ ำที่
 เห็นสมควรอนุญำตให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรื อใช้เลื่อยโซ่ ยนต์
จำกพืน้ ที่...............................................................................................................................................................................
เป็ นพื้นที่...............................................................................................................................................................................
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-4 ไม่สมควรอนุญำต.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................ผูต้ รวจสอบ/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..........................................)
ตำแหน่ง................................................
วันที่.......เดือน.........................พ.ศ...........
คำสั่ ง
 อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรื อใช้เลื่อยโซ่ยนต์
 แจ้งผลกำรพิจำรณำ
 บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในใบอนุญำต
 เปลี่ยนเครื่ องหมำยเลื่อยโซ่ ยนต์
 บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงเครื่ องหมำยเลื่อยโซ่ ยนต์
 แจ้งนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ ยนต์แห่งท้องที่ที่ออกใบอนุญำต
 ไม่อนุญำต
 แจ้งผลกำรพิจำรณำ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
(..........................................)
ตำแหน่ง................................................
วันที่.......เดือน.........................พ.ศ...........
 ได้บนั ทึกกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในใบอนุญำตที่..............................ลงวันที่....................................................
เป็ นท้องที่.............................................................................................................................................................................
 ได้เปลี่ยนแปลงเครื่ องหมำยเลื่อยโซ่ยนต์ ดังนี้
 เครื่ องหมำยเครื่ องจักรกลต้นกำลัง.....................................................................................................
 เครื่ องหมำยแผ่นบังคับโซ่..................................................................................................................
 บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงเครื่ องหมำยเลื่อยโซ่ ยนต์
 แจ้งนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ ยนต์แห่งท้องที่ที่ออกใบอนุญำต
(ลงชื่อ)...........................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..........................................)
ตำแหน่ง................................................
วันที่.......เดือน.........................พ.ศ...........
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คำขออนุญำตนำเลื่อยโซ่ ยนต์
ออกใช้ นอกพื้นที่ที่ได้ รับอนุญำตเป็ นกำรชั่วครำว
เขียนที่.........................................................
วันที่....................เดือน.............................พ.ศ..........
ข้ำพเจ้ำ..............................................................................................................................................
 เป็ นบุคคลธรรมดำ เลขประจำตัวประชำชน     
สัญชำติ...............เชื้อชำติ..................วัน เดือน ปี เกิด...........................................................อำยุ.................ปี มีภูมิลำเนำ
อยูบ่ ำ้ นเลขที่.........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย................................................ถนน..........................................
ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต..........................................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................หมำยเลขโทรศัพท์..............................................หมำยเลขโทรสำร..................................
E-mail.................................................
 เป็ นนิติบุคคลประเภท.........................................................................................................................
ชื่อนิติบุคคล...............................................................จดทะเบียนเมื่อ....................................................................................
ณ........................................................เลขทะเบียนเลขที่.....................................ที่ต้งั สำนักงำนเลขที่...................................
หมู่ที่................ตรอก/ซอย.......................................................ถนน......................................................................................
ตำบล/แขวง......................................................................อำเภอ/เขต....................................................................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................หมำยเลขโทรศัพท์..............................................
หมำยเลขโทรสำร.................................................. E-mail.................................................
โดยผูม้ ีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ.................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน     
มีสญ
ั ชำติ.............................เชื้อชำติ.........................
วัน เดือน ปี เกิด..............................................อำยุ.................ปี มีภูมิลำเนำอยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................หมู่ที่................
ตรอก/ซอย.................................................ถนน.........................................................ตำบล/แขวง........................................
อำเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................................
หมำยเลขโทรศัพท์...........................................................หมำยเลขโทรสำร.........................................................................
E-mail.................................................
 เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญำตที่......................วัน เดือน ปี ทีอ่ อกใบอนุญำต
..........................................................สถำนที่ออกใบอนุญำตจังหวัด...................................................................................
เครื่ องหมำยเครื่ องจักรกลต้นกำลัง.............................เครื่ องหมำยแผ่นบังคับโซ่.................................................................
ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง...................................กำลังเครื่ องจักรกลต้นกำลัง......................................................แรงม้ำ
วัตถุประสงค์/ประเภทกิจกำรที่ใช้เลื่อยโซ่ยนต์.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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-2ขอยืน่ ต่อนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีขอ้ ควำมดังต่อไปนี้
1. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขออนุญำต ดังต่อไปนี้
 1.1 นำเลื่อยโซ่ ยนต์ตำมใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญำตที่.............................................
ลงวันที่....................ออกไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตเป็ นกำรชัว่ ครำวในพื้นที่..............................................................
.............................................................................................................................................................................................
โดยมีวตั ถุประสงค์และเหตุผลควำมจำเป็ นเพือ่ ....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ระยะเวลำตั้งแต่วนั ที่........................................ถึงวันที่..................................................รวมระยะเวลำ............................วัน
 1.2 ให้ผอู ้ ื่นนำเลื่อยโซ่ยนต์ตำมใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ ยนต์ ใบอนุญำตที่.................................
ลงวันที่..................................ออกไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตเป็ นกำรชัว่ ครำว โดยให้...............................................
........................................................................................เลขประจำตัวประชำชน     
สัญชำติ................................เชื้อชำติ.........................วัน เดือน ปี เกิด...........................................................อำยุ...........ปี
ถนน......................................................................ตำบล/แขวง............................................................................................
อำเภอ/เขต.............................................................จังหวัด....................................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .................................หมำยเลขโทรศัพท์.........................................หมำยเลขโทรสำร..................................
เป็ นผูน้ ำเลื่อยโซ่ยนต์ดงั กล่ำวไปใช้ในพื้นที่..........................................................................................................................
โดยมีวตั ถุประสงค์และเหตุผลควำมจำเป็ นเพือ่ .....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ระยะเวลำตั้งแต่วนั ที่...................................................ถึงวันที่...................................................รวมระยะเวลำ................วัน
2. พร้อมคำขอนี้ขำ้ พเจ้ำได้แนบหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำ ดังนี้
 2.1 บุคคลธรรมดำ
 (1) สำเนำบัตรประจำตัว
 (2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
 2.2 นิติบุคคล
 (1) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
 (2) สำเนำหนังสือบริ คณห์สนธิและข้อบังคับบริ ษทั จำกัดที่จดทะเบียนไว้
 (3) สำเนำประจำตัว และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล
 2.3 ผูร้ ับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน
 (1) เอกสำรของบุคคลหรื อนิติบุคคลตำมที่กำหนดในข้อ 2.1 หรื อ 2.2
 (2) สำเนำบัตรประจำตัวและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูร้ ับมอบอำนำจ
 (3) หนังสือมอบอำนำจ
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-3 2.4 ใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญำตที่...................................ลงวันที่...............................
 2.5 เอกสำรหรื อหลักฐำนอื่นๆ ตำมที่ทำงรำชกำรแจ้งให้นำส่ง
......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................ผูข้ อ
(..............................................)
ส่ วนดำเนินกำรของเจ้ ำหน้ ำที่
กำรดำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำคำขอ
คำสขคขอขอ
กำรตรวจสอบของเจ้ ำหน้ ำที่
1. ผลกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนประกอบคำขอ
 ครบถ้วนและถูกต้อง
 ไม่ครบถ้วน ขำดเอกสำรและหลักฐำน ดังนี้
(1) ............................................................................................................................................
(2) ............................................................................................................................................
(3) ............................................................................................................................................
 ไม่ถูกต้อง ดังนี้
(1) ............................................................................................................................................
(2) ............................................................................................................................................
(3) ............................................................................................................................................
2. ผลกำรตรวจสอบวัตถุประสงค์และเหตุผลควำมจำเป็ น
 เหมำะสม
 ไม่เหมำะสม เนื่องจำก..................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................ผูต้ รวจสอบ/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..............................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่........เดือน..............................พ.ศ........

-4-

ลซ.11
ลซ.11

ได้ออกใบรับคำขออนุญำตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตเป็ นกำรชัว่ ครำว ที่..............
..............................................ลงวันที่....................................................................
(ลงชื่อ)...............................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..............................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่........เดือน..............................พ.ศ........
ควำมเห็นเจ้ ำหน้ ำที่
 เห็นสมควรอนุญำต โดยให้ใช้ในพื้นที่............................................................................................................
ระยะเวลำตั้งแต่วนั ที่..........................................ถึงวันที่............................................รวมระยะเวลำ.................................วัน
 ไม่สมควรอนุญำต.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..............................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่........เดือน..............................พ.ศ........
คำสั่ ง
อนุญำตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ของตนเองออกไปใช้นอกพื้นที่เป็ นกำรชัว่ ครำว
อนุญำตให้ผอู ้ ื่นนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพื้นที่เป็ นกำรชัว่ ครำว
อนุญำตให้ใช้ในพืน้ ที่.......................................................................................................................................
ระยะเวลำกำรอนุญำตตั้งแต่วนั ที่....................................................ถึงวันที่......................................................
รวมระยะเวลำ...........................วัน
 แจ้งผลกำรพิจำรณำ
 ออกหนังสืออนุญำต
 แจ้งและส่งสำเนำหนังสืออนุญำตให้นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พน้ื ที่ (กรณี ขำ้ มจังหวัด)
 ไม่อนุญำต
 แจ้งผลกำรพิจำรณำ
 ให้ผขู ้ อรับหนังสืออนุญำตส่งใบรับคำขออนุญำตคืน ภำยใน.......................วัน
 แจ้งนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ ยนต์พ้นื ที่ (กรณี ขำ้ มจังหวัด)





(ลงชื่อ)...............................................นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
(..............................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่........เดือน..............................พ.ศ........
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-5 ได้ออกหนังสืออนุญำตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืน้ ที่ที่ได้รับอนุญำตเป็ นกำรชัว่ ครำว
ใบอนุญำตที่..........................................ลงวันที่..........................................................แล้ว
 ได้แจ้งและส่งสำเนำหนังสืออนุญำตให้นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ (กรณี ขำ้ มจังหวัด) แล้ว
 ได้แจ้งนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พ้นื ที่ กรณี ไม่อนุญำตแล้ว
(ลงชื่อ)...............................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..............................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่........เดือน..............................พ.ศ........
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ใบรับคำขออนุญำตนำเลื่อยโซ่ ยนต์
ออกใช้ นอกพื้นทีท่ ไี่ ด้ รับอนุญำตเป็ นกำรชั่วครำว
ที่...........................................................

ที่ทำกำร.......................................................

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพือ่ รับรองว่ำ...........................................................................................................
ซึ่งเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ ยนต์ ตำมใบอนุญำตที่................................ลงวันที่....................................................
สถำนที่ออกใบอนุญำตจังหวัด....................................................เครื่ องหมำยเครื่ องจักรกลต้นกำลัง.....................................
เครื่ องหมำยแผ่นบังคับโซ่ ...........................พื้นที่ที่อนุญำตให้ใช้เลื่อยโซ่ ยนต์......................................................................
ได้มำยืน่ คำขออนุญำตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพื้นที่ทไี่ ด้รับอนุญำตเป็ นกำรชัว่ ครำว
เมื่อวันที่.................เดือน.....................พ.ศ. ....................เพือ่ ให้...........................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน      ภูมิลำเนำอยูบ่ ำ้ นเลขที่.................................หมู่ที่....................
ตรอก/ซอย...........................................................................................ถนน..........................................................................
ตำบล/แขวง..............................................................................อำเภอ/เขต............................................................................
จังหวัด....................................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................................เป็ นผูน้ ำเลื่อยโซ่ ยนต์
ดังกล่ำวไปใช้ในพื้นที่............................................................................................................................................................
โดยมีวตั ถุประสงค์และเหตุผลควำมจำเป็ นเพือ่ .....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ระยะเวลำตั้งแต่วนั ที่..............................................................ถึงวันที่....................................................................................
รวมระยะเวลำ............................................วัน
ให้ไว้ ณ วันที่............เดือน.............................พ.ศ...............
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หนังสื ออนุญำตให้ นำเลื่อยโซ่ ยนต์
ออกใช้ นอกพื้นทีท่ ไี่ ด้ รับอนุญำตเป็ นกำรชั่วครำว
ใบอนุญำตที่
สถำนที่ออกใบอนุญำต
วัน เดือน ปี ที่ออกใบอนุญำต
ชื่อผูไ้ ด้รับใบอนุญำต
สัญชำติ เชื้อชำติ
ภูมิลำเนำบ้ำนเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
ใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญำตที่
ลงวันที่ สถำนที่ออกใบอนุญำต
เครื่ องหมำยเครื่ องจักรกลต้นกำลัง
เครื่ องหมำยแผ่นบังคับโซ่
ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง
กำลังเครื่ องจักรกลต้นกำลัง (แรงม้ำ)
แผ่นบังคับโซ่ควำมยำว (นิ้ว)
ยีห่ อ้ ของเลื่อยโซ่ยนต์
ชื่อผูน้ ำเลื่อยโซ่ยนต์เอำไปใช้
ภูมิลำเนำผูน้ ำเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้
บ้ำนเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
พื้นที่ที่ขออนุญำตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้
เป็ นกำรชัว่ ครำว
วัตถุประสงค์/ประเภทกิจกำรที่ใช้
......................................................
(...............................)
นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ ยนต์

บันทึกกำรอนุญำตต่ อระยะเวลำกำรอนุญำต
ให้ นำเลื่อยโซ่ ยนต์ ออกใช้ นอกพืน้ ที่ที่ได้ รับอนุญำตเป็ นกำรชั่วครำว
ลำดับที่

วัน เดือน ปี

อนุญำตให้ ต่อระยะเวลำ
ถึง วัน เดือน ปี

นำยทะเบียน

เงื่อนไขท้ ำยหนังสื ออนุญำตให้ นำเลื่อยโซ่ ยนต์
ออกใช้ นอกพื้นที่ที่ได้ รับอนุญำตเป็ นกำรชั่วครำว
1. ผูไ้ ด้รับหนังสืออนุญำตหรื อผูน้ ำเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้ จะต้องมีใบอนุญำตหรื อสำเนำใบอนุญำต
ให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ และหนังสืออนุญำตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตเป็ นกำรชัว่ ครำว สำหรับ
เลื่อยโซ่ยนต์เครื่ องนั้น เพือ่ แสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ทนั ที
2. ให้ใช้เลื่อยโซ่ ยนต์ได้เฉพำะในเขตพื้นที่ที่อนุญำตให้ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ชวั่ ครำวและภำยในระยะเวลำ
ที่หนังสืออนุญำตกำหนดไว้เท่ำนั้น
3. กรณี มีเหตุอนั ควร ผูไ้ ด้รับหนังสืออนุญำตจะขออนุญำตต่อระยะเวลำให้ยนื่ คำขอต่อระยะเวลำก่อน
วันครบกำหนดระยะเวลำที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม
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คำขอต่ อระยะเวลำกำรอนุญำตให้ นำเลื่อยโซ่ ยนต์
ออกใช้ นอกพื้นที่ที่ได้ รับอนุญำตเป็ นกำรชั่วครำว
เขียนที่.........................................................
วันที่....................เดือน.............................พ.ศ..........
ข้ำพเจ้ำ..............................................................................................................................................
 เป็ นบุคคลธรรมดำ เลขประจำตัวประชำชน     
สัญชำติ...............เชื้อชำติ..................วัน เดือน ปี เกิด...........................................................อำยุ.................ปี มีภูมิลำเนำ
อยูบ่ ำ้ นเลขที่.........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย................................................ถนน..........................................
ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต..........................................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................หมำยเลขโทรศัพท์..............................................หมำยเลขโทรสำร..................................
E-mail.................................................
 เป็ นนิติบุคคลประเภท.........................................................................................................................
ชื่อนิติบุคคล...............................................................จดทะเบียนเมื่อ....................................................................................
ณ........................................................เลขทะเบียนเลขที่.....................................ที่ต้งั สำนักงำนเลขที่...................................
หมู่ท.ี่ ...............ตรอก/ซอย.......................................................ถนน......................................................................................
ตำบล/แขวง......................................................................อำเภอ/เขต....................................................................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................หมำยเลขโทรศัพท์..............................................
หมำยเลขโทรสำร.................................................. E-mail.................................................
โดยผูม้ ีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ.................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน     
มีสญ
ั ชำติ.............................เชื้อชำติ.........................
วัน เดือน ปี เกิด..............................................อำยุ.................ปี มีภูมิลำเนำอยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................หมู่ที่................
ตรอก/ซอย.................................................ถนน.........................................................ตำบล/แขวง........................................
อำเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................................
หมำยเลขโทรศัพท์...........................................................หมำยเลขโทรสำร.........................................................................
E-mail.................................................
 เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญำตที่......................วัน เดือน ปี ที่ออกใบอนุญำต
..........................................................สถำนที่ออกใบอนุญำตจังหวัด...................................................................................
เครื่ องหมำยเครื่ องจักรกลต้นกำลัง.............................เครื่ องหมำยแผ่นบังคับโซ่.................................................................
ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง...................................กำลังเครื่ องจักรกลต้นกำลัง......................................................แรงม้ำ
วัตถุประสงค์/ประเภทกิจกำรที่ใช้เลื่อยโซ่ยนต์.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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 เป็ นผูไ้ ด้รับหนังสืออนุญำตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่เป็ นกำรชัว่ ครำว
หนังสืออนุญำตที่..............................................วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสืออนุญำต..........................................................
วัน เดือน ปี ที่สิ้นอำยุ..................................................รวมระยะเวลำ.............................วัน สถำนที่ออกหนังสืออนุญำต
จังหวัด...............................................วัตถุประสงค์/ประเภทกิจกำรที่ใช้เลื่อยโซ่ ยนต์..........................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ขอยื่นต่ อนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ ยนต์ มีข้อควำมดังต่ อไปนี้
1. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขออนุญำตต่อระยะเวลำให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพื้นที่ทไี่ ด้รับอนุญำต
เป็ นกำรชัว่ ครำว ตำมหนังสืออนุญำตที่........................................ลงวันที่............................................................................
ในพื้นที่..................................................................................................................................................................................
โดยมีวตั ถุประสงค์และเหตุผลควำมจำเป็ นที่ตอ้ งขออนุญำตต่อระยะเวลำ ดังนี้...................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ระยะเวลำตั้งแต่วนั ที่..................................................ถึงวันที่....................................................รวมระยะเวลำ.................วัน
2. พร้อมคำขอนี้ขำ้ พเจ้ำได้แนบหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำ ดังนี้
 2.1 บุคคลธรรมดำ
 (1) สำเนำบัตรประจำตัว
 (2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
 2.2 นิติบุคคล
 (1) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
 (2) สำเนำหนังสือบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับบริ ษทั จำกัดที่จดทะเบียนไว้
 (3) สำเนำบัตรประจำตัว และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล
2.3 ผูร้ ับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน
 (1) เอกสำรของบุคคลหรื อนิติบุคคลตำมที่กำหนดในข้อ 2.1 หรื อ 2.2
 (2) สำเนำบัตรประจำตัวและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูร้ ับมอบอำนำจ
 (3) หนังสือมอบอำนำจ
 2.4 ใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญำตที่.........................................ลงวันที่......................................
 2.5 หนังสืออนุญำตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญำตเป็ นกำรชัว่ ครำว
หนังสืออนุญำตที่.............................................................ลงวันที่............................................................................
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-3 2.6 เอกสำรหรื อหลักฐำนอื่นๆ ตำมที่ทำงรำชกำรแจ้งให้นำส่ง
..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)........................................................ผูข้ อ
(.......................................................)
ส่ วนดำเนินกำรของเจ้ ำหน้ ำที่
กำรดำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำคำขอ
คำสขคขอขอ
กำรตรวจสอบของเจ้ ำหน้ ำที่
1. ผลกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนประกอบคำขอ
 ครบถ้วนและถูกต้อง
 ไม่ครบถ้วน ขำดเอกสำรและหลักฐำน ดังนี้
(1) ............................................................................................................................................
(2) ............................................................................................................................................
(3) ............................................................................................................................................
 ไม่ถูกต้อง ดังนี้
(1) ............................................................................................................................................
(2) ............................................................................................................................................
(3) ............................................................................................................................................
2. ผลกำรตรวจสอบวัตถุประสงค์และเหตุผลควำมจำเป็ น
 เหมำะสม
 ไม่เหมำะสม เนื่องจำก..................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................ผูต้ รวจสอบ/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..............................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่........เดือน..............................พ.ศ........
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-4ควำมเห็นเจ้ ำหน้ ำที่
 เห็นสมควรอนุญำตให้ต่อ ระยะเวลำตั้งแต่วนั ที่...............................................................................................
ถึงวันที่...................................................รวมระยะเวลำ...................................................วัน
 ไม่สมควรอนุญำต.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................... พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..............................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่........เดือน..............................พ.ศ........
คำสั่ ง
 อนุญำตให้ต่อระยะเวลำ ตั้งแต่วนั ที่............................................ถึงวันที่.........................................................
รวมระยะเวลำ.................................วัน
 บันทึกกำรอนุญำตและระยะเวลำท้ำยหนังสืออนุญำต
 แจ้งนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ ยนต์พ้นื ที่ (กรณี ขำ้ มจังหวัด)
 ไม่อนุญำต
 แจ้งผลกำรพิจำรณำ.............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
(..............................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่........เดือน..............................พ.ศ........
 ได้ต่อหนังสืออนุญำต ให้ใช้ในพื้นที่.............................................................................................................
ตั้งแต่วนั ที่....................................................ถึงวันที่...................................................รวมระยะเวลำ...............................วัน
 ได้แจ้งและส่งสำเนำหนังสืออนุญำตต่อระยะเวลำให้นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พ้นื ที่ (กรณี ขำ้ มจังหวัด) แล้ว
(ลงชื่อ)...............................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..............................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่........เดือน..............................พ.ศ........

ลซ.15
คำขอรับใบแทนหนังสื ออนุญำตให้ นำเลื่อยโซ่ ยนต์
ออกใช้ นอกพื้นที่ที่ได้ รับอนุญำตเป็ นกำรชั่วครำว
เขียนที่.........................................................
วันที่....................เดือน.............................พ.ศ..........
ข้ำพเจ้ำ..............................................................................................................................................
 เป็ นบุคคลธรรมดำ เลขประจำตัวประชำชน     
สัญชำติ...............เชื้อชำติ..................วัน เดือน ปี เกิด...........................................................อำยุ.................ปี มีภูมิลำเนำ
อยูบ่ ำ้ นเลขที่.........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย................................................ถนน..........................................
ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต..........................................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................หมำยเลขโทรศัพท์..............................................หมำยเลขโทรสำร..................................
E-mail.................................................
 เป็ นนิติบุคคลประเภท.........................................................................................................................
ชื่อนิติบุคคล...............................................................จดทะเบียนเมื่อ....................................................................................
ณ........................................................เลขทะเบียนเลขที่.....................................ที่ต้งั สำนักงำนเลขที่...................................
หมู่ที่................ตรอก/ซอย.......................................................ถนน......................................................................................
ตำบล/แขวง......................................................................อำเภอ/เขต....................................................................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................หมำยเลขโทรศัพท์..............................................
หมำยเลขโทรสำร.................................................. E-mail.................................................
โดยผูม้ ีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ.................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน     
มีสญ
ั ชำติ.............................เชื้อชำติ.........................
วัน เดือน ปี เกิด..............................................อำยุ.................ปี มีภูมิลำเนำอยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................หมู่ที่................
ตรอก/ซอย.................................................ถนน.........................................................ตำบล/แขวง........................................
อำเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................................
หมำยเลขโทรศัพท์...........................................................หมำยเลขโทรสำร.........................................................................
E-mail.................................................
 เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญำตที่......................วัน เดือน ปี ที่ออกใบอนุญำต
..........................................................สถำนที่ออกใบอนุญำตจังหวัด...................................................................................
เครื่ องหมำยเครื่ องจักรกลต้นกำลัง.............................เครื่ องหมำยแผ่นบังคับโซ่.................................................................
ประเภทเครื่ องจักรกลต้นกำลัง...................................กำลังเครื่ องจักรกลต้นกำลัง......................................................แรงม้ำ
วัตถุประสงค์/ประเภทกิจกำรที่ใช้เลื่อยโซ่ยนต์.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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-2 เป็ นผูไ้ ด้รับหนังสืออนุญำตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่เป็ นกำรชัว่ ครำว หนังสืออนุญำตที่.............
...............................................วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสืออนุญำต.....................................................................................
วัน เดือน ปี ที่สิ้นอำยุ................................................รวมระยะเวลำ..............................วัน สถำนที่ออกหนังสืออนุญำต
จังหวัด.......................................วัตถุประสงค์/ประเภทกิจกำรที่ใช้เลื่อยโซ่ยนต์..................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ขอยืน่ ต่อนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีขอ้ ควำมดังต่อไปนี้
1. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอรับใบแทนหนังสืออนุญำตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ทไี่ ด้รับอนุญำต
เป็ นกำรชัว่ ครำว หนังสืออนุญำตที่..................................วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสืออนุญำต............................................
วัน เดือน ปี ที่สิ้นอำยุ....................................................สถำนที่ออกหนังสืออนุญำตจังหวัด..............................................
เนื่องจำกหนังสืออนุญำตเดิม
 1.1 สูญหำย
 1.2 ถูกทำลำย
 1.3 ชำรุ ดเสี ยหำยในสำระสำคัญ
2. พร้อมคำขอนี้ขำ้ พเจ้ำได้แนบหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำ ดังนี้
 2.1 บุคคลธรรมดำ
 (1) สำเนำบัตรประจำตัว
 (2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
 2.2 นิติบุคคล
 (1) สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
 (2) สำเนำหนังสือบริ คณห์สนธิและข้อบังคับบริ ษทั จำกัดที่จดทะเบียนไว้
 (3) สำเนำบัตรประจำตัว และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล
 2.3 ผูร้ ับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน
 (1) เอกสำรของบุคคลหรื อนิติบุคคลตำมที่กำหนดในข้อ 2.1 หรื อ 2.2
 (2) สำเนำบัตรประจำตัวและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูร้ ับมอบอำนำจ
 (3) หนังสือมอบอำนำจ
 2.4 ใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญำตที่..........................................ลงวันที่......................................
 2.5 บันทึกหลักฐำนกำรแจ้งควำมของสถำนีตำรวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญำตสูญหำย (กรณี ขอ้ 1.1)
 2.6 หนังสืออนุญำตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่เป็ นกำรชัว่ ครำว หนังสืออนุญำตที่.....................
................................................ลงวันที่........................................................(กรณี ขอ้ 1.2 และ 1.3)
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-3 2.7 เอกสำรหรื อหลักฐำนอื่นๆ ตำมที่ทำงรำชกำรแจ้งให้นำส่ง
.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................ผูข้ อ
(............................................................)
ส่ วนดำเนินกำรของเจ้ ำหน้ ำที่
กำรดำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำคำขอ
คำสขคขอขอ
กำรตรวจสอบของเจ้ ำหน้ ำที่
1. ผลกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนประกอบคำขอ
 ครบถ้วนและถูกต้อง
 ไม่ครบถ้วน ขำดเอกสำรและหลักฐำน ดังนี้
(1) ............................................................................................................................................
(2) ............................................................................................................................................
(3) ............................................................................................................................................
 ไม่ถูกต้อง ดังนี้
(1) ............................................................................................................................................
(2) ............................................................................................................................................
(3) ............................................................................................................................................
2. ผลกำรตรวจสอบวัตถุประสงค์และเหตุผลควำมจำเป็ น
 เหมำะสม
 ไม่เหมำะสม เนื่องจำก..................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................ผูต้ รวจสอบ/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..............................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่........เดือน..............................พ.ศ........
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-4ควำมเห็นเจ้ ำหน้ ำที่
 เห็นสมควรออกใบแทนหนังสืออนุญำต
 ไม่สมควรออกใบแทนหนังสืออนุญำต............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................... พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..............................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่........เดือน..............................พ.ศ........
คำสั่ ง
 อนุญำตให้ออกใบแทนหนังสืออนุญำตเดิม
 แจ้งผลกำรพิจำรณำ
 ออกใบแทนหนังสื ออนุญำต
 แจ้งและส่งสำเนำใบแทนหนังสืออนุญำตให้นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พ้นื ที่ (กรณี ขำ้ มจังหวัด)
 ไม่อนุญำต
 แจ้งผลกำรพิจำรณำ
(ลงชื่อ)............................................... นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
(..............................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่........เดือน..............................พ.ศ........
ได้ออกใบแทนหนังสืออนุญำตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ทไี่ ด้รับอนุญำตเป็ นกำรชัว่ ครำว
หนังสืออนุญำตที่....................................................ลงวันที.่ .........................................................
(ลงชื่อ)...............................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..............................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่........เดือน..............................พ.ศ........
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คำขอรับใบอนุญำตซ่ อมแซมเลื่อยโซ่ ยนต์ เป็ นธุรกิจเพื่อสิ นจ้ ำง
เขียนที่.........................................................
วันที่....................เดือน.............................พ.ศ..........
ข้ำพเจ้ำ..............................................................................................................................................
 เป็ นบุคคลธรรมดำ เลขประจำตัวประชำชน     
สัญชำติ...............เชื้อชำติ..................วัน เดือน ปี เกิด...........................................................อำยุ.................ปี มีภูมิลำเนำ
อยูบ่ ำ้ นเลขที่.........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย................................................ถนน..........................................
ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต..........................................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................หมำยเลขโทรศัพท์..............................................หมำยเลขโทรสำร..................................
E-mail.................................................
ประกอบอำชีพหรื อกิจกำร.........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
 เป็ นนิติบุคคลประเภท........................................................................................................................
ชื่อนิติบุคคล..........................................................................จดทะเบียนเมื่อ........................................................................
ณ.................................................................เลขทะเบียนเลขที่...............................................ที่ต้งั สำนักงำนเลขที่...............
หมู่ที่................ตรอก/ซอย...................................................................ถนน..........................................................................
ตำบล/แขวง....................................................................อำเภอ/เขต......................................................................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................................หมำยเลขโทรศัพท์............................................
หมำยเลขโทรสำร...................................... E-mail.................................................
โดยผูม้ ีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ.................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน      สัญชำติ.................................เชื้อชำติ.....................................
วัน เดือน ปี เกิด........................................อำยุ...............ปี มีภูมิลำเนำอยูบ่ ำ้ นเลขที่..........................หมู่ที่........................
ตรอก/ซอย.............................................ถนน..........................................ตำบล/แขวง..........................................................
อำเภอ/เขต..................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................
หมำยเลขโทรศัพท์......................................................................หมำยเลขโทรสำร..............................................................
E-mail.................................................
ประกอบอำชีพหรื อกิจกำร.........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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-2ขอยื่นต่ อนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ ยนต์ มีข้อควำมดังต่ อไปนี้
1. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขออนุญำตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็ นธุรกิจเพือ่ สินจ้ำงในฐำนะ
 1.1 บุคคลธรรมดำ
 1.2 นิติบุคคล
2. สถำนที่ใช้เป็ นที่ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็ นธุรกิจเพือ่ สินจ้ำง ชื่อสถำนที่.............................................
...............................................................................................................บ้ำนเลขที่................................หมู่ที่........................
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน.............................................ตำบล/แขวง................................................
อำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณี ย ์...........................................
หมำยเลขโทรศัพท์.......................................หมำยเลขโทรสำร...................................................
3. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม ดังนี้
 3.1 มีอำยุไม่ต่ำกว่ำยีส่ ิบปี บริ บูรณ์
 3.2 มีสญ
ั ชำติไทย
 3.3 มีภูมิลำเนำหรื อถิ่นที่อยูใ่ นรำชอำณำจักร
 3.4 ไม่เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถหรื อคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
 3.5 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย
 3.6 ไม่อยูร่ ะหว่ำงถูกพักใช้ใบอนุญำต หรื อไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตทีอ่ อกตำม
พระรำชบัญญัติน้ ี เว้นแต่กำรถูกเพิกถอนใบอนุญำตดังกล่ำวจะผ่ำนมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ
สองปี นับแต่วนั ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำต
4. พร้อมคำขอนี้ขำ้ พเจ้ำได้แนบหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำ ดังนี้
 4.1 บุคคลธรรมดำ
 (1) สำเนำบัตรประจำตัว
 (2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
 4.2 นิติบุคคล
 (1) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
 (2) สำเนำหนังสือบริ คณห์สนธิและข้อบังคับบริ ษทั จำกัดที่จดทะเบียนไว้
 (3) สำเนำบัตรประจำตัว และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ ีอำนำจ
 4.3 ผูร้ ับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน
 (1) เอกสำรของบุคคลหรื อนิติบุคคลตำมที่กำหนดในข้อ 4.1 หรื อ 4.2
 (2) สำเนำบัตรประจำตัวและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูร้ ับมอบอำนำจ
 (3) หนังสือมอบอำนำจ
 4.4 หลักฐำนกำรมีสิทธิในสถำนที่ใช้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็ นธุรกิจเพือ่ สินจ้ำง
 (1) สำเนำหลักฐำนที่ดิน
 (2) สัญญำเช่ำหรื อเช่ำซื้อที่ดิน
 (3) หนังสือยินยอมของผูม้ ีสิทธิในที่ดินที่แสดงว่ำยินยอมหรื ออนุญำต
ให้ใช้เป็ นสถำนที่ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็ นธุรกิจเพือ่ สินจ้ำง
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-3 4.5 แผนที่สงั เขปแสดงสถำนที่ต้งั ที่ใช้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็ นธุรกิจเพือ่ สินจ้ำง
 4.6 เอกสำรหรื อหลักฐำนอื่นๆ ตำมที่ทำงรำชกำรแจ้งให้นำส่ง
......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................ผูข้ อ
(........................................................)
ส่ วนดำเนินกำรของเจ้ ำหน้ ำที่
กำรดำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำคำขอ
คำสขคขอขอ
กำรตรวจสอบของเจ้ ำหน้ ำที่
1. ผลกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนประกอบคำขอ ตำมข้อ 4
 ครบถ้วนและถูกต้อง
 ไม่ครบถ้วน ขำดเอกสำรและหลักฐำน ดังนี้
(1) ............................................................................................................................................
(2) ............................................................................................................................................
(3) ............................................................................................................................................
 ไม่ถูกต้อง ดังนี้
(1) ............................................................................................................................................
(2) ............................................................................................................................................
(3) ............................................................................................................................................
2. ผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม ตำมคำขอ ข้อ 3
 ได้ตรวจสอบประวัติกรณี ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย ตำมข้อ 3.5 แล้ว
มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม ถูกต้ องและครบถ้ วน
 ขำดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ำม ดังนี้
(1) ............................................................................................................................................
(2) ............................................................................................................................................
(3) ............................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................ผูต้ รวจสอบ/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(...............................................)
ตำแหน่ง.....................................................
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ........
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-4ควำมเห็นเจ้ ำหน้ ำที่
 เห็นสมควรออกใบอนุญำตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็ นธุรกิจเพือ่ สินจ้ำง
 ไม่สมควรอนุญำต............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(...............................................)
ตำแหน่ง.....................................................
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ........
คำสั่ ง
 อนุญำต
 แจ้งผลกำรพิจำรณำ
 ออกใบอนุญำตให้ซอมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็ นธุรกิจเพือ่ สินจ้ำง
 ไม่อนุญำต
 แจ้งผลกำรพิจำรณำ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
(...............................................)
ตำแหน่ง.....................................................
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ........
ได้ออกใบอนุญำตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็ นธุรกิจเพือ่ สินจ้ำง ใบอนุญำตที่.......................................
ลงวันที่........................................................................
(ลงชื่อ)................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(...............................................)
ตำแหน่ง.....................................................
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ........
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ใบอนุญำตให้ ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ ยนต์
เป็ นธุรกิจเพื่อสิ นจ้ ำง
ใบอนุญำตที่...........................................................

ที่ทำกำร.......................................................
วันที่.............เดือน.........................................พ.ศ.............

อนุญำตให้.........................................................................................มีภูมิลำเนำอยูบ่ ำ้ นเลขที่....................
หมู่ที่........................ตรอก/ซอย......................................................................ถนน...............................................................
ตำบล/แขวง.............................................................................อำเภอ/เขต.............................................................................
จังหวัด...............................................................................................................ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็ นธุรกิจเพือ่ สินจ้ำง
ณ สถำนที่ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็ นธุรกิจเพือ่ สิ นจ้ำง ชื่อทำงพำณิ ชย์................................................................................
บ้ำนเลขที่.........................................หมู่ที่.................................................ตรอก/ซอย...........................................................
ถนน.....................................................................................ตำบล/แขวง..............................................................................
อำเภอ/เขต............................................................................จังหวัด.....................................................................................
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้มีอำยุอนุญำตตลอดเวลำที่ผไู ้ ด้รับใบอนุญำตดำเนินกำร และไม่ขำดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะ
ต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยกำหนด
...........................................................
(........................................)
นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ ยนต์

เงื่อนไขท้ ำยใบอนุญำต
ให้ ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ ยนต์ เป็ นธุรกิจเพื่อสิ นจ้ ำง
1. ผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็ นธุรกิจเพือ่ สินจ้ำง ต้องแสดงใบอนุญำต
ไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถำนที่ที่ได้รับอนุญำตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็ นธุรกิจเพือ่ สินจ้ำง
2. ผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็ นธุรกิจเพือ่ สินจ้ำงจะกระทำกำรซ่อมแซม
เลื่อยโซ่ยนต์ได้แต่เฉพำะแก่เลื่อยโซ่ ยนต์ที่มีผไู ้ ด้รับใบอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์และเมื่อเลื่อยโซ่ยนต์น้ นั มีเครื่ องหมำย
ถูกต้องตำมใบอนุญำตเท่ำนั้น
3. ผูไ้ ด้รับอนุญำตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็ นธุรกิจเพือ่ สินจ้ำง ต้องจัดทำบัญชีแสดงเลื่อยโซ่ยนต์
ที่รับไว้ซ่อมแซมตำมแบบที่กำหนด ลซ.17/1 และสำเนำแจ้งให้นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ทรำบภำยใน 7 วัน หลังจำก
สิ้นเดือนทุกเดือน
4. กำรเพิกถอนใบอนุญำต ในกรณี ดังนี้
1) ผูไ้ ด้รับใบอนุญำตขำดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
2) ผูไ้ ด้รับใบอนุญำตไม่ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
3) ผูไ้ ด้รับใบอนุญำตไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดไว้ในใบอนุญำต
5. ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับใบอนุญำตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็ นธุรกิจเพือ่ สินจ้ำงไม่ประสงค์จะดำเนิ นกำร
ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ตำมใบอนุญำตอีกต่อไป ให้นำใบอนุญำตส่งคืนต่อนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์เพือ่ ประทับตรำ
ยกเลิกใบอนุญำต
6. ผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็ นธุรกิจเพือ่ สินจ้ำง ต้องอำนวยควำมสะดวก
แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยเลื่อยโซ่ยนต์
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คำขอรับใบแทนใบอนุญำตให้ ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ ยนต์ เป็ นธุรกิจเพื่อสิ นจ้ ำง
เขียนที่.........................................................
วันที่....................เดือน.............................พ.ศ..........
ข้ำพเจ้ำ..............................................................................................................................................
 เป็ นบุคคลธรรมดำ เลขประจำตัวประชำชน     
สัญชำติ...............เชื้อชำติ..................วัน เดือน ปี เกิด...........................................................อำยุ.................ปี มีภูมิลำเนำ
อยูบ่ ำ้ นเลขที่.........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย................................................ถนน..........................................
ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต..........................................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................หมำยเลขโทรศัพท์..............................................หมำยเลขโทรสำร..................................
E-mail.................................................
 เป็ นนิติบุคคลประเภท.........................................................................................................................
ชื่อนิติบุคคล...............................................................จดทะเบียนเมื่อ....................................................................................
ณ........................................................เลขทะเบียนเลขที่.....................................ที่ต้งั สำนักงำนเลขที่...................................
หมู่ที่................ตรอก/ซอย.......................................................ถนน......................................................................................
ตำบล/แขวง......................................................................อำเภอ/เขต....................................................................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................หมำยเลขโทรศัพท์..............................................
หมำยเลขโทรสำร.................................................. E-mail.................................................
โดยผูม้ ีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ.................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน     
มีสญ
ั ชำติ.............................เชื้อชำติ.........................
วัน เดือน ปี เกิด..............................................อำยุ.................ปี มีภูมิลำเนำอยูบ่ ำ้ นเลขที่...........................หมู่ที่................
ตรอก/ซอย.................................................ถนน.........................................................ตำบล/แขวง........................................
อำเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................................
หมำยเลขโทรศัพท์...........................................................หมำยเลขโทรสำร.........................................................................
E-mail.................................................
 เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญำตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็ นธุรกิจเพือ่ สินจ้ำง
ใบอนุญำตที่.....................................ลงวันที่............................................จังหวัด................................................
ขอยื่นต่ อนำยทะเบียนเลื่อยโซ่ ยนต์ มีข้อควำมดังต่ อไปนี้
1. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญำตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็ นธุรกิจ
เพือ่ สินจ้ำง แทนในใบอนุญำตที่..................................ลงวันที่............................................สถำนที่ออกใบอนุญำตจังหวัด
....................................................เนื่องจำกใบอนุญำตเดิม
 1.1 สุญหำย
 1.2 ถูกทำลำย
 1.3 ชำรุ ดเสี ยหำยในสำระสำคัญ
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-22. พร้อมคำขอนี้ขำ้ พเจ้ำได้แนบหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำ ดังนี้
 2.1 บุคคลธรรมดำ
 (1) สำเนำบัตรประจำตัว
 (2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
 2.2 นิติบุคคล
 (1) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
 (2) สำเนำหนังสือบริ คณห์สนธิและข้อบังคับบริ ษทั จำกัดที่จดทะเบียนไว้
 (3) สำเนำบัตรประจำตัวและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล
 2.3 ผูร้ ับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน
 (1) เอกสำรของบุคคลหรื อนิติบุคคลตำมที่กำหนดในข้อ 2.1 หรื อ 2.2
 (2) สำเนำบัตรประจำตัวและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูร้ ับมอบอำนำจ
 (3) หนังสือมอบอำนำจ
 2.4 บันทึกหลักฐำนกำรแจ้งควำมของสถำนีตรวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญำตสูญหำย
(กรณี ขอ้ 1.1)
 2.5 ใบอนุญำตเดิม (กรณี ขอ้ 1.2 และ 1.3)
 2.6 เอกสำรหลักฐำนอื่นๆ ตำมที่ทำงรำชกำรแจ้งให้นำส่ง
......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................ผูข้ อ
(............................................................)
ส่ วนดำเนินกำรของเจ้ ำหน้ ำที่
กำรดำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำคำขอ
คำสขคขอขอ
กำรตรวจสอบของเจ้ ำหน้ ำที่
1. ผลกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนประกอบคำขอ ตำมข้อ 4
 ครบถ้วนและถูกต้อง
 ไม่ครบถ้วน ขำดเอกสำรและหลักฐำน ดังนี้
(1) ............................................................................................................................................
(2) ............................................................................................................................................
(3) ............................................................................................................................................
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-3 ไม่ถูกต้อง ดังนี้
(1) ............................................................................................................................................
(2) ............................................................................................................................................
(3) ............................................................................................................................................
2. ผลกำรตรวจสอบวัตถุประสงค์และเหตุผลควำมจำเป็ น
 เหมำะสม
 ไม่เหมำะสม เนื่องจำก..................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................ผูต้ รวจสอบ/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(..............................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่........เดือน..............................พ.ศ........
ควำมเห็นเจ้ ำหน้ ำที่
 เห็นสมควรออกใบแทนใบอนุญำต
 ไม่สมควรออกใบแทนใบอนุญำต...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(...............................................)
ตำแหน่ง.....................................................
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ........
คำสั่ ง
 อนุญำตให้ออกใบแทนใบอนุญำตเดิม
 แจ้งผลกำรพิจำรณำ
 ออกใบแทนใบอนุญำต
 ไม่อนุญำต
 แจ้งผลกำรพิจำรณำ
(ลงชื่อ)................................................นำยทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
(...............................................)
ตำแหน่ง.....................................................
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ........
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-4ได้ออกใบแทนใบอนุญำตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็ นธุรกิจเพือ่ สินจ้ำง
ใบอนุญำตที่.......................................ลงวันที่............................................................จังหวัด..............................................
(ลงชื่อ)................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(...............................................)
ตำแหน่ง.....................................................
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ........

