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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลคําปาหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลคําปาหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ตอเนื่องจากหนวยงานอื่น
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พ.ร.บ. โรงงาน 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 1 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแจงเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 อภิชาแสนเฮือง สําเนาคูมือ
ประชาชน 22/07/2015 08:06
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานเทศบาลตําบลคําปาหลาย 354 หมู 1 ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท 042643058/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เปนผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ตามบัญชีทายกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535
เปนโรงงานที่ตั้งอยูนอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 มีเอกสาร
ประกอบการพิจารณาครบถวนถูกตอง
ที่ตั้ง สภาพแวดลอม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงานตองถูกตองตามหลักเกณฑและเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และไม
ขัดกฎหมายอื่นที่กําหนดหามตั้งโรงงานจําพวกที่ 2
หมายเหตุ ** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/
เพิ่มเติมไดในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/
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หลักฐาน รวมกัน พรอม กําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการ
แกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการ
พิจารณา ** พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอ และยังไมนับระยะเวลาดําเนินงาน จนกวาผูยื่นคําขอจะ
ดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว ** ขั้นตอน
การดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว **ทั้งนี้จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลว
เสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

1)

ประเภทขั้นตอน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร ผูประกอบกิจการโรงงาน 2 ชั่วโมง
จําพวกที่ 2 ยื่นใบแจง
(แบบ ร.ง.1) พรอม
เอกสารหลักฐาน
ประกอบเจาหนาที่ผู
รับคําขอตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐาน
ประกอบ

-

การพิจารณา

กรณีที่ 1 สามารถรับแจง 3 ชั่วโมง
ได พนักงานเจาหนาที่
เมื่อไดรับใบแจงและ
พิจารณาวาเปนโรงงาน
จําพวกที่ 2 แลว
ดําเนินการ
ออกใบรับแจง( ร.ง. 2)
กรณีที่ 2 ไมสามารถรับ
แจงไดใหจัดทําหนังสือไม
รับแจงการประกอบ
กิจการโรงงานจําพวกที่ 2

-

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น,
สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด,
กรุงเทพมหานคร
, เมืองพัทยาและ
เทศบาล)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

กรณีที่ 1สามารถรับแจง 2 ชั่วโมง
ได พนักงานเจาหนาที่ลง
นามในใบรับแจง
ประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกที่ 2 ( ร.ง.2) และ

-

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น,
สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด,

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น,
สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด,
กรุงเทพมหานคร
, เมืองพัทยาและ
เทศบาล)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ
เรียกเก็บคาธรรมเนียม
รายปกอนสงมอบใบรับ
แจงใหผูประกอบการ
กรณีที่ 2 ไมสามารถรับ
แจงได ใหพนักงาน
เจาหนาที่ลงนามหนังสือ
ไมรับแจงการประกอบ
กิจการโรงงานจําพวกที่ 2
และแจงผลการพิจารณา

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร
, เมืองพัทยาและ
เทศบาล)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
รายการ
จํานวน
หนวย
จํานวนเอกสาร
ที่ เอกสารยืนยัน ภาครัฐผูออก
เอกสาร
นับ
หมายเหตุ
สําเนา
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
เอกสาร
หนังสือรับรอง 0
2
ฉบับ
(ออกไวไมเกิน 3
นิติบุคคล
เดือน มีการลง
นามรับรอง
เอกสารและ
1)
ประทับตรา
บริษัทโดย
ผูประกอบการ
ทุกหนา)
บัตรประจําตัว กรมการปกครอง 0
2
ฉบับ
(และทะเบียน
ประชาชน
บาน หรือ
หนังสือเดินทาง
(กรณีบุคคลตาง
2)
ดาว) ของผูแทน
นิติบุคคล
มีการลงนาม
รับรองเอกสาร
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ที่

รายการ
เอกสารยืนยัน
ตัวตน

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง 0

2

ฉบับ

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง 0

2

ฉบับ

สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
บาน
บัตรประจําตัว กรมการปกครอง 0
ประชาชน

2

ฉบับ

2

ฉบับ

สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
บาน
บัตรประจําตัว กรมการปกครอง 0
ประชาชน

2

ฉบับ

2

ฉบับ

3)

4)

5)

6)

7)
8)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

หมายเหตุ
และประทับตรา
บริษัทโดย
ผูประกอบการ
ทุกหนา
)
(และทะเบียน
บาน หรือ
หนังสือเดินทาง
(กรณีบุคคลตาง
ดาว) ของ
ผูประกอบการ
มีการลงนาม
รับรองเอกสาร
โดย
ผูประกอบการ
ทุกหนา
)
(หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว)
ของผูมอบ
อํานาจ)
(ของผูมอบ
อํานาจ)
(หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลตางดาว)
ของผูรับมอบ
อํานาจ)
(ของผูรับมอบ
อํานาจ)
(ของพยาน 2
คน)
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ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

แบบฟอรมใบ แจงการ
ประกอบกิจการ
โรงงานจําพวกที่
1)
2 (ร.ง.1)

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

2

0

-

1

1

ใบอนุญาต
กอสรางอาคาร
มีการลงนาม
3) รับรองเอกสาร
โดย
ผูประกอบการ
ทุกหนา
แบบ รายการกอสราง
อาคารโรงงาน มี
การลงนาม
รับรองโดยผู
4)
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมและ
รับรองเอกสาร
โดย

0

2

0

2

หนังสือมอบ
อํานาจ

2)

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(มีการลงลายมือ
ชื่อของ
ผูประกอบการ
หรือผูรับมอบ
อํานาจทุกหนา
หามถายสําเนา
ลายมือชื่อ
)
ฉบับ
(พรอมติดอากร
แสตมป
มีการลงนาม
รับรองการลง
นามรับรอง
เอกสารและ
ประทับตรา
บริษัทโดย
ผูประกอบการ
ทุกหนา
)
ฉบับ
(กรณีอยูในเขต
ควบคุมอาคาร)

ฉบับ

(กรณีอยูนอก
เขตควบคุม
อาคาร)
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ที่

5)

6)

7)

8)

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผูประกอบการ
ทุกหนา
เอกสาร
การตรวจสอบ
รับรองความ
มั่นคงแข็งแรง
และความ
ปลอดภัยของ
อาคารจากผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม และ
รับรองเอกสาร
โดย
ผูประกอบการ
ทุกหนา
แผนที่
แสดงบริเวณ
ที่ตั้งโรงงาน
แผนผังแสดงสิ่ง
ปลูกสราง
ภายในบริเวณ
โรงงาน มีการลง
นามรับรองโดย
ผูประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมและ
รับรองเอกสาร
โดย
ผูประกอบการ
ทุกหนา
แบบแปลน
อาคารโรงงาน
ขนาดถูกตอง
ตามมาตราสวน

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีเปนอาคาร
ที่ไมไดสรางใหม
หรืออาคารที่
ไมไดรับอนุญาต
ใหกอสรางเปน
โรงงาน)

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

มีการลงนาม
รับรองโดยผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมและ
รับรองเอกสาร
โดย
ผูประกอบการ
ทุกหนา
แผนผัง แสดงการติดตั้ง
เครื่องจักร
ขนาดถูกตอง
ตามมาตราสวน
พรอม
รายละเอียดของ
เครื่องจักรแตละ
เครื่อง มีการลง
9)
นามรับรองโดย
ผูประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมและ
รับรองเอกสาร
โดย
ผูประกอบการ
ทุกหนา
รายละเอียด
ขั้นตอน
กระบวนการ
ผลิต พรอม
10) แสดงจุดที่เกิด
ปญหาทางดาน
สิ่งแวดลอม
ไดแก น้ําเสีย
อากาศเสีย และ

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

มลพิษอื่นๆ มี
การลงนาม
รับรองโดยผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมและ
รับรองเอกสาร
โดย
ผูประกอบการ
ทุกหนา
รายละเอียด
ชนิด วิธีการ
กําจัด จัดเก็บ
และปองกันเหตุ
เดือดรอน
รําคาญ ความ
เสียหาย
11) อันตราย และ
การควบคุมกาก
อุตสาหกรรม มี
การลงนาม
รับรองเอกสาร
โดย
ผูประกอบการ
ทุกหนา
เอกสารเกี่ยวกับ การรับฟงความ
คิดเห็นของ
12) ประชาชนตามที่
กระทรวง
อุตสาหกรรม
กําหนด

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

1

1

ฉบับ

-

0

2

ฉบับ

-

หมายเหตุ

9/11

16. คาธรรมเนียม
1) ตั้งแต 0 แตไมถึง 5
คาธรรมเนียม 150 บาท
หมายเหตุ 2) ตั้งแต 5 แตไมถึง 20
คาธรรมเนียม 300 บาท
หมายเหตุ 3) ตั้งแต 20 แตไมถึง 50
คาธรรมเนียม 450 บาท
หมายเหตุ 4) ตั้งแต 50 แตไมถึง 100
คาธรรมเนียม 900 บาท
หมายเหตุ 5) ตั้งแต 100 แตไมถึง 200
คาธรรมเนียม 1,500 บาท
หมายเหตุ 6) ตั้งแต 200 แตไมถึง 300
คาธรรมเนียม 2,100 บาท
หมายเหตุ 7) ตั้งแต 300 แตไมถึง 400
คาธรรมเนียม 2,700 บาท
หมายเหตุ 8) ตั้งแต 400 แตไมถึง 500
คาธรรมเนียม 3,600 บาท
หมายเหตุ 9) ตั้งแต 500 แตไมถึง 600
คาธรรมเนียม 4,500 บาท
หมายเหตุ 10) ตั้งแต 600 แตไมถึง 700
คาธรรมเนียม 5,400 บาท
หมายเหตุ 11) ตั้งแต 700 แตไมถึง 800
คาธรรมเนียม 6,600 บาท
หมายเหตุ 12) ตั้งแต 800 แตไมถึง 900
คาธรรมเนียม 7,800 บาท
หมายเหตุ -
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13) ตั้งแต 900 แตไมถึง 1,000
คาธรรมเนียม 9,000 บาท
หมายเหตุ 14) ตั้งแต 1,000 แตไมถึง 2,000
คาธรรมเนียม 10,500 บาท
หมายเหตุ 15) ตั้งแต 2,000 แตไมถึง 3,000
คาธรรมเนียม 12,000 บาท
หมายเหตุ 16) ตั้งแต 3,000 แตไมถึง 4,000
คาธรรมเนียม 13,500 บาท
หมายเหตุ 17) ตั้งแต 4,000 แตไมถึง 5,000
คาธรรมเนียม 15,000 บาท
หมายเหตุ 18) ตั้งแต 5,000 แตไมถึง 6,000
คาธรรมเนียม 16,500 บาท
หมายเหตุ 19) ตั้งแต 6,000 ขึ้นไป
คาธรรมเนียม 18,000 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลคําปาหลาย
หมายเหตุ ( เลขที่ 354 หมู 1 ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 /
โทรศัพท 042643058 / โทรสาร 042643058 / www.khampalai.go.th )
2) ชองทางการรองเรียน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทร. 66-(02)-202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th
หมายเหตุ 3) ชองทางการรองเรียน ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ทําเนียบรัฐบาล ตู ปณ. 1111 ปณ.ทําเนียบรัฐบาล
กรุงเทพฯ 10302
หมายเหตุ 4) ชองทางการรองเรียน เว็บไซต www.1111.go.th
หมายเหตุ 5) ชองทางการรองเรียน โทรศัพทสายดวนของรัฐบาล เลขหมาย 1111
หมายเหตุ 6) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรม
หมายเหตุ –
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7) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบฟอรมใบแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 (รง.1)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย เทศบาลตําบลคําปาหลาย
อําเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

ร.ง. 1

2

................เดือน..................................... พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า............................................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ...................
อยูบ่ า้ น /
.................ตรอก /ซอย....................................................ถนน............................................
................ตําบล / แขวง......................................................อําเภอ / เขต............................................................
จังหวัด...................................................โทรศัพท์..............................................ขอแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
2 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยขอแสดงรายการและเอกสารประกอบการแจ้งไว้
1.

.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................
ประกอบกิจการ.........................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
...................................................................แรงม้า จํานวนคนงาน.............................................คน
.................เดือน....................................................พ.ศ. …................
2.
............ตรอก / ซอย............................................ถนน.....................................
คลอง..................................
.................................... ............ตําบล / แขวง.................................................
อําเภอ / เขต.......................................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์....................................
อยูใ่ น / นอกเขตเทศบาล.............................................อยูใ่ น / นอกเขตสุ ขาภิบาล.....................................................
...............................................................ตารางเมตร บริ เวณโรงงาน (
)
..........................................................ตารา
..............................................................................................................................................อาคารโรงงานมีอยูเ่ ดิม/
ารโรงงาน.........................................................................................................
.....................................................................................หลังคามุงด้วย.......................................................................
(ให้ระบุวา่ เป็ นไม้ หรื อห้องแถว ตึกแถว คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ฯลฯ)
โรงงานอยูใ่ กล้เคียงกับ...............................................................................................................................................
บริ เวณโรงงานมีเขตติดต่อ
ด้านเหนือจด
ด้านใต้จด
ด้านตะวันออกจด
ด้านตะวันตกจด
2
(

)

-23.
ต่เวลา....................ถึงเวลา......................รวมวันละ...................
...................กะ
วันหยุดงาน..........................................................ทํางานปี ละ...........................................วัน
4. เงินทุนจดทะเบียน (กรณี เป็ นนิติบุคคล)........................................บาท
5. ปริ มาณเงินทุนในการก่อสร้างโรงงานและดําเนิ นกิจการ
5.1
...............................................................................บาท
5.2
....................................................บาท
5.3
.....................................บาท
5.4 เงินทุนหมุนเวียน............................................................บาท
รวม........................................................บาท
6.
านโรงงาน
6.1
........................................คน
6.2 คนงานชาย (ช่างฝี มือ)...................................................คน
คนงานหญิง (ช่างฝี มือ)..................................................คน
6.3 คนงานชาย (ไม่ใช่ช่างฝี มือ)...........................................คน
คนงานหญิง (ไม่ใช่ช่างฝี มือ).........................................คน
6.4 ผูช้ าํ นาญการจากต่างประเทศ.........................................คน
6.5 ช่างเทคนิคและช่างฝี มือจากต่างประเทศ........................คน
รวม.......................................................คน
7. การผลิต
7.1
วัตถุดิบ
ปริ มาณการใช้ (ต่อปี )
(ระบุประเทศ)
7.1.1 ................................. ................................................. .......................................................
7.1.2 .................................. ................................................. .......................................................
7.1.3 .................................. ................................................. .......................................................
7.1.4 .................................. ................................................. .......................................................
7.2
ผลิตภัณฑ์
ปริ มาณการผลิต (ต่อปี )
การจําหน่าย (ระบุประเทศ)
7.2.1 .................................. ................................................. .......................................................
7.2.2 .................................. ................................................. .......................................................
7.2.3 .................................. ................................................. .......................................................
7.2.4 .................................. ................................................. .......................................................
2
(

)

-37.3 วัตถุพลอยได้ (
) (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
8.

2
(

)

-49.
จํานวน
แรงม้า

แรงม้าเปรี ยบเทียบ

รวมกําลัง

หมายเหตุ

2
(

)

-510.
2
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบเอกสารประกอบการแจ้งมาด้วย คือ
□ (1) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณี ผขู ้ ออนุญาตเป็ นบุคคลธรรมดา)
□ (2)
สํานักงาน วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (กรณี ผขู ้ ออนุ ญาตเป็ นนิติบุคคล)
เวณโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่ วน
□ (3)
...........................................................................
□ (4)

2
(

)

