เลขรับที่……………………………………..
วันที่……………………………………………
ลงชื่อ…………………………ผู้รับคําขอ

ลซ.๑๑
คําขออนุญาตนําเลือ่ ยโซ่ ยนต์
ออกใช้นอกพื้ นทีท่ ีไ่ ด้รบั อนุญาตเป็ นการชัว่ คราว
เขียนที่……………………………………………………............
วันที่…………..เดือน…………………….พ.ศ……..….....................

ข้ าพเจ้ า……………………………………………………………………………………………………………………………….............
เป็ นบุคคลธรรมดา เลขประจําตัวประชาชน
สัญชาติ….......……เชื้อชาติ…..………………….อายุ….....……ปี มีภมู ิลาํ เนาอยู่บ้านเลขที่...............….หมู่ท่…ี ……..….......
ตรอก/ซอย………………………………………ถนน……………………………………ตําบล/แขวง…………………………………….................
อําเภอ/เขต………………………………………จังหวัด………………………………….……รหัสไปรษณีย…์ ……………………....................
หมายเลขโทรศัพท์…………………….………หมายเลขโทรสาร……………………..E-mail………………………………………...............
เป็ นนิติบุคคลประเภท………………………………………………………………………………………………....................
ชื่อนิติบุคคล……………….…………………………………………………จดทะเบียนเมื่อ………………………………………………………............
ณ………………………………………….………เลขทะเบียนเลขที่………………………………….ที่ต้งั สํานักงานเลขที่…………………............
หมู่ท่…ี ……………ตรอก/ซอย………………………………………………………ถนน……………….……………………………………………............
ตําบล/แขวง………………………………………………………..……อําเภอ/เขต…………………………………………………………………...........
จังหวัด………….………………………………….รหัสไปรษณีย์……………………….หมายเลขโทรศัพท์………………….……………..........
หมายเลขโทรสาร………………………………………..E-mail…………………………………………………..
โดยผู้มีอาํ นาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ….……………………………………………………………………..………………………………..............
เลขประจําตัวประชาชน
สัญชาติ.....…....……เชื้อชาติ……....……………อายุ……........…ปี
มี ภูมิ ลํา เนาอยู่ บ้ า นเลขที่……….….…หมู่ ท่ี . .........……ตรอก/ซอย……………………….………ถนน………………………………………
ตํา บล/แขวง……….………………………………อํา เภอ/เขต……………….........................จั ง หวัด …………………………………….……
รหั สไปรษณีย์…………..……..หมายเลขโทรศัพท์……………..................……หมายเลขโทรสาร…………..……………….………….
E-mail…………………………………………………..
เป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่………......................ลงวันที่…………………………………..……
สถานที่อ อกใบอนุ ญ าตจั ง หวั ด …………………………………………………………........... เครื่ อ งหมายเครื่ อ งจั ก รกลต้ น กํา ลั ง
......................……….เครื่องหมายแผ่นบังคับโซ่…………………………….......ประเภทเครื่องจักรกลต้ นกําลัง.....................
กําลังเครื่องจักรกลต้ นกําลัง….............แรงม้ า หมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์..................................................
หมายเลขบนแผ่นบังคับโซ่...............................................
วัตถุประสงค์/ประเภทกิจการที่ใช้ เลื่อยโซ่ยนต์……………………………………………………………………………………………...............
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
ขอยืน่ ต่อนายทะเบียนเลือ่ ยโซ่ ยนต์มีขอ้ ความดังต่อไปนี้
๑. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขออนุญาต ดังต่อไปนี้
๑.๑ นําเลื่อยโซ่ยนต์ตามใบอนุญาตให้ มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่…………………...........................
ลงวันที่………………………………...........ออกไปใช้ นอกพื้นที่ท่ไี ด้ รับอนุญาตเป็ นการชั่วคราว ในพื้นที่
ตําบล/แขวง………………………….……………อําเภอ/เขต….……………………………………………จังหวัด……………………………………….....

-๒ลซ.๑๑
โดยมีวัตถุประสงค์และเหตุผลความจําเป็ นเพื่อ……………………………………………………………………………………………..............
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่………………………………………..ถึงวันที่………………………………………รวมระยะเวลา……….……..วัน
๑.๒ ให้ ผ้ ูอ่นื นําเลื่อยโซ่ยนต์ตามใบอนุญาตให้ มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่…..…….......................
ลงวันที่…………………………….......ออกไปใช้ นอกพื้นที่ท่ไี ด้ รับอนุญาตเป็ นการชั่วคราว โดยให้ …………………………….........
เลขประจําตัวประชาชน
สัญชาติ………..เชื้อชาติ..……...เกิด…………………………........
อายุ……...ปี มีภมู ิลาํ เนาอยู่บ้านเลขที่………….…หมู่ท่…ี ……ตรอก/ซอย…………………............................................
ถนน…………………………………………………ตําบล/แขวง……….…………………...…......อําเภอ/เขต….…………………………...........
จังหวัด…………………………............รหัสไปรษณีย์…………..……………..หมายเลขโทรศัพท์…………………….………..............
หมายเลขโทรสาร……………………..……
เป็ นผู้นาํ เลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าวไปใช้ ในพื้นที่ตาํ บล/แขวง……………………………………อําเภอ/แขวง……………………………………
จังหวัด.........................................โดยมีวัตถุประสงค์และเหตุผลความจําเป็ นเพื่อ……………………………..………….
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….............
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่………………………………………..ถึงวันที่………………………………………รวมระยะเวลา……….……..วัน
๒. พร้ อมคําขอนี้ข้าพเจ้ าได้ แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้ องมา ดังนี้
๒.๑ บุคคลธรรมดา
(๑) สําเนาบัตรประจําตัว
(๒) สําเนาทะเบียนบ้ าน
๒.๒ นิติบุคคล
(๑) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(๒) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้ อบังคับบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนไว้
(๓) สําเนาบัตรประจําตัว และสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
๒.๓ ผู้รับมอบอํานาจให้ ดาํ เนินการแทน
(๑) เอกสารของบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่กาํ หนดในข้ อ ๒.๑ หรือ ๒.๒
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับมอบอํานาจ
(๓) หนังสือมอบอํานาจ
๒.๔ ใบอนุญาตให้ มีเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่…………………ลงวันที่…………………….....................
๒.๕ เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆตามที่ทางราชการแจ้ งให้ นาํ ส่ง
.………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………...........
(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ขอ
(……………………………………….)

-๓-

ลซ.๑๑

ส่วนดําเนินการของเจ้าหน้าที่
การดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาคําขอ
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
๑. ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอ
ครบถ้ วนและถูกต้ อง
ไม่ครบถ้ วน ขาดเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
(๑) ………………………….……………………………………………………………………………………………
(๒) ………………………….……………………………………………………………………………………………
(๓) ………………………….……………………………………………………………………………………………
ไม่ถูกต้ อง ดังนี้
(๑) ………………………….……………………………………………………………………………………………
(๒) ………………………….……………………………………………………………………………………………
(๓) ………………………….……………………………………………………………………………………………
๒. ผลการตรวจสอบวัตถุประสงค์และเหตุผลความจําเป็ น
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม เนื่องจาก………………………….…………………………………………………………….
………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………
(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้ าหน้ าที่
(……………………………………….)
ตําแหน่ง…………………………………………..
วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………
ข้ าพเจ้ า......................................................ตําแหน่ง.....................................................
ผู้ได้ รับมอบหมายจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ ตามคําสั่ง..................................................................
ลงวันที่........................................ได้ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้ วนแล้ วจึงออกใบรับคําขออนุญาตนํา
เลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้ นอกพื้นที่ท่ไี ด้ รับอนุญาตเป็ นการชั่วคราว ที่…………………………ลงวันที่……………..…………………………
ให้ ผ้ ูขอไว้ เป็ นหลักฐานแล้ ว
(ลงชื่อ)……………………………………………..พนักงานเจ้ าหน้ าที่
(………………………………………..)
ตําแหน่ง…………………………………………..
วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

-๔-

ลซ.๑๑

ความเห็นเจ้าหน้าที่
เห็นสมควรอนุญาต โดยให้ ใช้ ในพื้นที่ตาํ บล………………………………อําเภอ……………………จังหวัด.......….
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่…………………………………...ถึงวันที่…………………………………รวมระยะเวลา……………………..วัน
ไม่สมควรอนุญาต เพราะ.………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………………….………………………พนักงานเจ้ าหน้ าที่
(………………….…………………….)
ตําแหน่ง…………………………………………..
วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………
คําสัง่
อนุญาตให้ นาํ เลื่อยโซ่ยนต์ของตนเองออกไปใช้ นอกพื้นที่เป็ นการชั่วคราว
อนุญาตให้ ผ้ ูอ่นื นําเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้ นอกพื้นที่เป็ นการชั่วคราว
อนุญาตให้ ใช้ ในพื้นที่ตาํ บล…………………………………อําเภอ………………………………จังหวัด…........………
ระยะเวลาการอนุญาตตั้งแต่วันที่………………………………………..ถึงวันที่…………………………………
รวมระยะเวลา………………………….วัน
แจ้ งผลการพิจารณา
ออกหนังสืออนุญาต
แจ้ งและส่งสําเนาหนังสืออนุญาตให้ นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พ้ ืนที่ (กรณีข้ามจังหวัด)
ไม่อนุญาต
แจ้ งผลการพิจารณา
ให้ ผ้ ูขอรับหนังสืออนุญาตส่งใบรับคําขออนุญาตคืน ภายใน…………………วัน
แจ้ งนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พ้ ืนที่ (กรณีข้ามจังหวัด)
(ลงชื่อ)……………………………………………นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
(……………………………………….)
ตําแหน่ง…………………………………………..
วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………
ได้ ออกหนังสืออนุญาตให้ นาํ เลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้ นอกพื้นที่ท่ไี ด้ รับอนุญาตเป็ นการชั่วคราว
ใบอนุญาตที่……………..…………..ลงวันที่………………………………………………แล้ ว
ได้ แจ้ งและส่งสําเนาหนังสืออนุญาตให้ นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ (กรณีข้ามจังหวัด) แล้ ว
ได้ แจ้ งนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์พ้ ืนที่ กรณีไม่อนุญาตแล้ ว
(ลงชื่อ)…………………………………………….พนักงานเจ้ าหน้ าที่
(……………………………………….)
ตําแหน่ง…………………………………………..
วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

