เลขรับที่……………………………………..
วันที่……………………………………………
ลงชื่อ…………………………ผู้รับคาขอ

ลซ.๔
คาขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลือ่ ยโซ่ ยนต์

เขียนที่……………………………………………………...................
วันที่…………..เดือน…………………….พ.ศ……..…...................................
ข้ าพเจ้ า…………………………………………………………………………………………………………………………
เป็ นบุคคลธรรมดา เลขประจาตัวประชาชน      สัญชาติ………เชื้อชาติ……….
เกิด……………………….อายุ………ปี มีภมู ิลาเนาอยู่บ้านเลขที่……….………หมู่ท่…ี ……ตรอก/ซอย……………………………..................
ถนน……………………………………ตาบล/แขวง……………………………………อาเภอ/เขต……………………………………..........................
จังหวัด……………………………….……รหัสไปรษณีย์……………………….หมายเลขโทรศัพท์…………………….………..........................
หมายเลขโทรสาร……………………..……...........E-mail…………………………………………………...............
ประกอบอาชีพหรือกิจการ……….………………………………………………………………………………………..............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
เป็ นนิติบุคคลประเภท………………………………………ชื่อนิติบุคคล……………………………………………………………........
จดทะเบียนเมื่อ…………………….........……………ณ…….…………………………........……… เลขทะเบียนเลขที่……………….................
ที่ต้งั สานักงานเลขที่…………..หมู่ท่…ี ……..……ตรอก/ซอย…………….……………………………ถนน……………….……………………….........
ตาบล/แขวง…………………………………อาเภอ/เขต………………………………………จังหวัด………….……………………………….................
รหัสไปรษณีย์…………….หมายเลขโทรศัพท์………………………หมายเลขโทรสาร…………………..E-mail………………………………………
โดยผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ชื่อ……………………….………………………………………………………………………………....................
เลขประจาตัวประชาชน      สัญชาติ…………….เชื้อชาติ..………….
เกิด…………………….อายุ……ปี มีภมู ิลาเนาอยู่บ้านเลขที่…….……….…หมู่ท่…ี …ตรอก/ซอย……………………….……………...............
ถนน………………………………ตาบล/แขวง……….……………อาเภอ/เขต…………………….…………………จังหวัด…………………………………….
รหัสไปรษณีย์…………..….....หมายเลขโทรศัพท์…………………….....………หมายเลขโทรสาร……………………..…………….……………..
E-mail……………………………………………………….
ประกอบอาชีพหรือกิจการ……….………………………………………………………………………………………..............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
ขอยืน่ ต่อนายทะเบียนเลือ่ ยโซ่ ยนต์มีขอ้ ความดังต่อไปนี้
๑. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขออนุญาตผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ในฐานะ
๑.๑ บุคคลธรรมดา
๑.๒ นิติบุคคล
๒. สถานที่ท่จี ะผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ ตั้งอยู่ท่บี ้ านเลขที่…………………หมู่ท่…ี …….ตรอก/ซอย……………………………………....
ถนน…………………………………………ตาบล/แขวง………………………………………อาเภอ/เขต……………………………………………..............
จังหวัด……………………………………….รหัสไปรษณีย์……………………………หมายเลขโทรศัพท์…………….……….………………………..…....
หมายเลขโทรสาร……………………….………………..………....E-mail……………………………………………………….
หลักฐานที่ดินประเภท…………………………………….……………………………………………………………………………………………….................
เลื่อยโซ่ยนต์ท่จี ะผลิต
ประเภทเครื่องจักรกลต้ นกาลังที่จะผลิต…………………………………………………………...................
และหรือ
แผ่นบังคับโซ่

-๒ลซ.๔
๓. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ าม ดังนี้
๓.๑ มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สบิ ปี บริบูรณ์
๓.๒ มีสญ
ั ชาติไทย
๓.๓ มีภมู ิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
๓.๔ ไม่เป็ นคนไร้ ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ
๓.๕ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓.๖ ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี
เว้ นแต่การถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวจะผ่านมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
๔. พร้ อมคาขอนี้ข้าพเจ้ าได้ แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้ องมา ดังนี้
๔.๑ บุคคลธรรมดา
(๑) สาเนาบัตรประจาตัว
(๒) สาเนาทะเบียนบ้ าน
๔.๒ นิติบุคคล
(๑) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(๒) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้ อบังคับบริษัทจากัดที่จดทะเบียนไว้
(๓) สาเนาบัตรประจาตัว และสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล
๔.๓ ผู้รับมอบอานาจให้ ดาเนินการแทน
(๑) เอกสารของบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่กาหนดในข้ อ ๔.๑ หรือ ๔.๒
(๒) สาเนาบัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับมอบอานาจ
(๓) หนังสือมอบอานาจ
๔.๔ หลักฐานการมีสทิ ธิในสถานที่ท่จี ะทาการผลิต
(๑) สาเนาหลักฐานที่ดิน
(๒) สัญญาเช่าหรือเช่าซื้อที่ดิน
(๓) หนังสือยินยอมของผู้มีสิทธิในที่ดินที่แสดงว่ายินยอมหรืออนุญาต
ให้ ใช้ ท่ดี ินเพื่อเป็ นสถานที่ท่จี ะผลิตเลื่อยโซ่ยนต์
๔.๕ แผนที่สงั เขปแสดงที่ต้งั โรงงานผลิตและสถานที่เก็บรักษาเลื่อยโซ่ยนต์
๔.๖ สาเนาทะเบียนพาณิชย์
๔.๗ สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของกรมโรงงานอุตสากรรม
๔.๘ เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิต และคุณลักษณะของเลื่อยโซ่ยนต์ท่ผี ลิต
๔.๙ เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆตามที่ทางราชการแจ้ งให้ นาส่ง
.………………………………………………………………………………………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ขอ
(……………………………………….)

-๓-

ลซ.๔

ส่วนดาเนินการของเจ้าหน้าที่
การดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาคาขอ
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
๑. ผลการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอ ตามข้ อ ๔
ครบถ้ วนและถูกต้ อง
ไม่ครบถ้ วน ขาดเอกสาร หรือหลักฐาน ดังนี้
(๑) ………………………….……………………………………………………………………………………………
(๒) ………………………….……………………………………………………………………………………………
(๓) ………………………….……………………………………………………………………………………………
ไม่ถูกต้ อง ดังนี้
(๑) ………………………….……………………………………………………………………………………………
(๒) ………………………….……………………………………………………………………………………………
(๓) ………………………….……………………………………………………………………………………………
๒. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ าม ตามคาขอ ข้ อ ๓
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ าม ถูกต้องและครบถ้วน
ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้ องห้ าม ดังนี้
(๑)………………………….……………………………………………………………………………………………
(๒) ………………………….……………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ตรวจสอบ/พนักงานเจ้ าหน้ าที่
(……………………………………….)
ตาแหน่ง…………………………………………..
วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………
ความเห็นเจ้าหน้าที่
เห็นสมควรอนุญาต…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ไม่สมควรอนุญาต……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้ าหน้ าที่
(……………………………………….)
ตาแหน่ง…………………………………………..
วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………
หมายเหตุ ในกรณีท่เี อกสารหรือหลักฐานประกอบคาขอไม่ครบถ้ วนถูกต้ องให้ นายทะเบียนฯแจ้ งให้ ผ้ ูขออนุญาต
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับคาขอเพื่อนาเอกสารหรือหลักฐานมาประกอบเพิ่มเติมให้ ครบถ้ วน

-๔ลซ.๔
คาสัง่
อนุญาต
แจ้ งผลการพิจารณา
ออกใบอนุญาตให้ ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์
ไม่อนุญาต
แจ้ งผลการพิจารณา พร้ อมเหตุผลที่ไม่อนุญาตและแจ้ งสิทธิอุทธรณ์ให้ ผ้ ูขอทราบตาม
มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ ตามหนังสือที่ ......………………………………………………
(ลงชื่อ)……………………………………………นายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
(……………………………………….)
ตาแหน่ง…………………………………………..
วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………
ได้ ออกใบอนุญาตให้ ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ ใบอนุญาตที่……........…………………ลงวันที่….………………..........
(ลงชื่อ)……………………………………………พนักงานเจ้ าหน้ าที่
(……………………………………….)
ตาแหน่ง…………………………………………..
วันที่………..เดือน…………………พ.ศ………

