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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตนำวัสดุท่ ไี ม่ ใช้ แล้ วออกนอกบริเวณโรงงำน (สก.2)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทยั ธานี
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตนาวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทยั ธานี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื ่อง หลักเกณฑ์ และวิ ธีการปฏิ บตั ิ เกี ่ยวกับการจัดการสิ่ งปฏิ กูลหรื อวัสดุทีไ่ ม่
ใช้แล้ว พ.ศ. 2551
2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การจัดการสิ่ งปฏิ กูลหรื อวัสดุทีไ่ ม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
3) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สอจ.อุทยั ธานี การขออนุญาตนาวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)
สมพงษ์ สาเนาคูม่ ือประชาชน 18/06/2015 22:24
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทยั ธานี เลขที ่ 128 หมู่ที่ 3 ตาบลน้าซึม อาเภอเมื อง จังหวัด
อุทยั ธานี 61000 โทรศัพท์ 056-970102 โทรสาร 056-970243/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เป็ นผู้ประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535
มีเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้ องครบถ้ วน
ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบความครบถ้ วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานประกอบ

การพิจารณา

พนักงานเจ้ าหน้ าที่พิจารณา 22 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

พนักงานเจ้ าหน้ าที่พิจารณา 7 วัน
ลงนามการอนุญาต และผล
การพิจารณาให้ ผ้ ขู อ
อนุญาตทราบ ภายใน 7 วัน
นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ ว
เสร็จ

1)

1 วัน

2)

3)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดอุทยั ธานี

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดอุทยั ธานี
สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดอุทยั ธานี

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

หมำยเหตุ

-

-

-
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
3

ฉบับ

1)

หนังสือเดินทำง

กรมกำรกงสุล

0

3

ฉบับ

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

0

3

ฉบับ

2)

3)

หมำยเหตุ
(- ของผู้ขอ
อนุญำต/ผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีผ้ ขู อ
อนุญำตเป็ นนิติ
บุคคล)
- ของผู้มอบ
อำนำจ/ผู้รับมอบ
อำนำจ
- ของพยำน 2 คน
- ของเจ้ ำของที่ดนิ
กรณีผ้ ขู ออนุญำต
ไม่ใช่เจ้ ำของที่ดนิ
มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(- กรณีผ้ ขู อ
อนุญำตเป็ น
บุคคลต่ำงด้ ำว
- มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(- กรณีมีกำร
เปลี่ยนชื่อตัวหรื อ
ชื่อสกุล
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

3

ฉบับ

4)

หมำยเหตุ
- มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(- ซึง่ ออกให้ ไม่เกิน
3 เดือน นับจำก
วันที่ยื่นคำขอ และ
ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ องโดย
ผู้มีอำนำจลงนำม
ผูกพันนิติบคุ คล
ตำมหนังสือรับรอง
ทุกหน้ ำ
– โดยต้ องมี
วัตถุประสงค์ของ
นิตบิ คุ คลตรงกับ
ประเภทของ
กิจกำรโรงงำนที่
ขออนุญำต (กรณี
ผู้ขออนุญำตเป็ น
นิตบิ คุ คล))

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

หนังสือมอบ
กรมโรงงำน
อำนำจพร้ อมติด อุตสำหกรรม
อำกรแสตมป์
(ถ้ ำมี)

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ชุด

หมำยเหตุ
(กรณีไม่อำจมอบ
ฉบับจริงได้ ต้ อง
เอำฉบับจริงมำให้
พนักงำน
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ที่

2)

3)

4)

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

คำขออนุญำตนำ
สิ่งปฏิกลู หรื อ
วัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว
ออกนอกบริเวณ
โรงงำน (สก.2)
ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำร
โรงงำน (ร.ง.4)
สัญญำซื ้อขำย
หรื อสัญญำกำร
ให้ บริกำร หรื อ
หนังสือยินยอม
ระหว่ำงผู้ใช้ และ
ผู้ให้ บริกำร
บำบัด/กำจัดสิ่ง
ปฏิกลู หรื อวัสดุ
ไม่ใช้ แล้ ว (กอ.1)
รูปถ่ำยวัสดุที่ไม่
ใช้ แล้ วพร้ อม
คำอธิบำย
ประกอบ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

3

0

ฉบับ

เจ้ ำหน้ ำที่
ตรวจสอบ และ
มอบสำเนำที่มีกำร
ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ องโดย
ผู้ขออนุญำตทุก
หน้ ำ)
-

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

3

ฉบับ

(มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)

-

3

0

ฉบับ

-
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ที่

6)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
รำยละเอียด
กระบวนกำรผลิต
พร้ อมระบุ
ขันตอนที
้
่ทำให้
เกิดวัสดุไม่ใช้
แล้ ว (Process
Chart)
เอกสำรข้ อมูล
ควำมปลอดภัย
(Safety Data
Sheet: SDS)

3

ผลวิเครำะห์วสั ดุ ที่ไม่ใช้ แล้ ว ซึง่ มี
อำยุไม่เกิน 1 ปี
และต้ อง
วิเครำะห์โดย
ห้ องปฏิบตั กิ ำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

(มีกำรลงนำมโดย
ผู้ขออนุญำตทุก
หน้ ำ)

1

2

ฉบับ

1

2

ฉบับ

(เฉพำะกรณีที่วสั ดุ
ที่ไม่ใช้ แล้ วที่ก่อน
ใช้ งำนหรื อ
หมดอำยุเป็ นวัสดุ
พื ้นฐำนที่มี
เอกสำรข้ อมูล
ควำมปลอดภัย
หรื อวัสดุที่ไม่ใช้
แล้ วปนเปื อ้ นด้ วย
สำรเคมีที่มี
เอกสำรข้ อมูล
ควำมปลอดภัย
และมีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(กรณีวสั ดุที่ไม่ใช้
แล้ วมีลกั ษณะเป็ น
สำรผสมและ/หรื อ
ก่อน้ งำนไม่มี SDS
กำกับ หรื อ
จำเป็ นต้ อง

7)

8)

หมำยเหตุ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
วิเครำะห์ที่ขึ ้น
ทะเบียนกับ กรอ.
และสำมำรถ
วิเครำะห์ประเภท
ของสำรมลพิษ
ตำมที่ได้ ขึ ้น
ทะเบียนไว้ หรื อ
ห้ องปฏิบตั กิ ำร
วิเครำะห์ของ
หน่วยงำน
รำชกำร

9)

ใบอนุญำต
ส่งออกวัตถุ
อันตรำย (วอ.6)
พร้ อมสำเนำ
เอกสำรสำหรับ
เจ้ ำหน้ ำที่บนั ทึก
ปริมำณวัตถุ
อันตรำยที่มำถึง
ด่ำนศุลกำกร

-

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

2

ฉบับ

หมำยเหตุ
วิเครำะห์ลกั ษณะ
และสมบัติควำม
เป็ นอันตรำยของ
วัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว
เพื่อตรวจสอบรหัส
ของเสียและ
วิธีกำรกำจัด โดย
พำรำมิเตอร์ ที่
วิเครำะห์จะต้ อง
พิจำรณำให้ สอค
คล้ องกับวิธีบำบัด/
กำจัดวัสดุที่ไม่ใช้
แล้ วและกำร
จัดกำรของเสียขัน้
สุดท้ ำย และมีกำร
ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ องโดย
ผู้ขออนุญำตทุก
หน้ ำ)
(เฉพำะกรณี
ส่งออกวัสดุที่ไม่ใช้
แล้ วที่เป็ นวัตถุ
อันตรำยตำมบัญชี
5.2 แห่ง พ.ร.บ.
วัตถุอนั ตรำย พ.ศ.
2535 (รหัสกำจัด
081) และมีกำรลง
นำมรับรองสำเนำ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ใบอนุญำตมีไว้ ในครอบครองซึง่
วัตถุอนั ตรำย
(วอ.8) เพื่อกำร
เก็บรักษำ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

1

ฉบับ

-

1

2

ฉบับ

กรมที่ดนิ

0

3

ฉบับ

10)

สัญญำกำร
ให้ บริกำร หรื อ
หนังสือยินยอม
ระหว่ำงผู้
11)
ให้ บริกำรและผู้
ส่งออกหรื อ
โรงงำนรี ไซเคิล
วัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว
โฉนดที่ดนิ รูป
ถ่ำยพื ้นที่และ
พื ้นที่โดยรอบ
12)

หมำยเหตุ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(เฉพำะกรณีกกั
เก็บในภำชนะ
บรรจุ วัสดุที่ไม่ใช้
แล้ วที่เป็ นวัตถุ
อันตรำยตำมบัญชี
5.2 แห่ง พ.ร.บ.
วัตถุอนั ตรำย พ.ศ.
2535 (รหัสกำจัด
021) และมีกำรลง
นำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(เฉพำะกรณีกกั
เก็บวัสดุไม่ใช้ แล้ ว
(รหัสกำจัด 021)
และมีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(เฉพำะกรณีนำ
วัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วไป
ถมที่ลมุ่ (รหัส
กำจัด 082) หรื อ
นำไปใช้ เป็ นสำร
ปรับปรุงดิน (รหัส
กำจัด 083) หรื อ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

หนังสือรับรอง
หรื อให้ ควำมเห็น
ทำงวิชำกำรจำก
หน่วยงำน
รำชกำรที่
เกี่ยวข้ องว่ำ วัสดุ
ที่ไม่ใช้ แล้ ว
สำมำรถนำไปใช้
เป็ นหรื อใช้ เป็ น
13)
องค์ประกอบของ
ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ย
อินทรี ย์ ปุ๋ ย
อินทรี ย์ชีวภำพ
หรื อสำรปรับปรุง
ดินได้ จริง โดยจะ
ไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้ อม
และสุขภำพ

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

2

ฉบับ

หมำยเหตุ
นำไปใช้ ประโยชน์
อย่ำงอื่นในเชิง
พื ้นที่ ซึง่ มีผลใน
กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิทศั น์หรื อ
สภำพแวดล้ อม
เดิมของพื ้นที่เดิม
และมีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(เฉพำะกรณีวสั ดุที่
ไม่ใช้ แล้ วไม่
ชัดเจนว่ำสำมำรถ
นำไปจัดกำรด้ วย
กำรหมักทำปุ๋ ย
หรื อสำรปรับปรุง
ดิน (รหัสกำจัด
083) มีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

มนุษย์เมื่อ
นำไปใช้ งำน
หนังสือรับรอง
กำรขึ ้นทะเบียน
เกษตรกร/กำรขึ ้น
ทะเบียนฟำร์ ม/
บัตรสมำชิก
สหกรณ์ สมำคม
ทำงด้ ำนเกษตร/
ปศุสตั ว์/ประมง/
หนังสือรับรอง
14) กำรประกอบ
อำชีพ
เกษตรกรรมจำก
หน่วยงำน
รำชกำร/
หน่วยงำน
ท้ องถิ่น/กำนัน/
ผู้ใหญ่บ้ำนตำม
เหตุอนั สมควร
และเชื่อถือได้
รำยละเอียด
วิธีกำรรี ไซเคิล
หรื อกำรบำบัด/
กำจัด หรื อกำร
15)
นำไปใช้
ประโยชน์

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

2

ฉบับ

(เฉพำะกรณีนำ
วัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วไป
ใช้ ประโยชน์
ทำงด้ ำน
เกษตรกรรม/
ปศุสตั ว์/ประมง
และมีกำรลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)

1

2

ฉบับ

(เฉพำะกรณีที่ไม่
ปรำกฏข้ อมูลที่
ทรำบกันทัว่ ไปว่ำ
ประเภทวัสดุที่ไม่
ใช้ แล้ วดังกล่ำว
ทังในด้
้ ำนปริมำณ
และด้ ำนคุณภำพ
สำมำรถ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ดำเนินกำรเชิง
อุตสำหกรรมได้
จริง และมีกำรลง
นำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
นุญำตทุกหน้ ำ)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3162 โทรสาร 0 2202 3060 E-mail:
inspector_ops@industry.go.th
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทยั ธานี เลขที่ 128 หมูท่ ี่ 3 ตาบลน ้าซึม อาเภอเมือง
จังหวัดอุทยั ธานี 61000 โทรศัพท์ 056-970102 โทรสาร 056-970243 http://www.industry.go.th/uthaithani/
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 1567 E-Mail:
damrongdhama.1567@gmail.com
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน - เรื อนรับรองประชาชน ศูนย์บริการประชาชน (จุดบริ การประชาชน 1111) สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. (ประตู 4) - สายด่วนทาเนียบรัฐบาล
1111 บริการรับแจ้ งเรื่ องร้ องทุกข์ ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อรับร้ องเรี ยนผ่านทาง โทรศัพท์ 0 2283 1271 - 84
โทรสาร 0 2283 1286 - 7 ส่งเรื่ องร้ องเรี ยนทางไปรษณีย์ กราบเรี ยนนายกรัฐมนตรี ตู้ ปณ.1111 ปณ.
ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10302 (ไม่ต้องติดแสตมป์ ) - http://www.1111.go.th/form.aspx
หมายเหตุ -
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5)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คูม่ ือการใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
2)
ขอขออนุญาตนาสิ่งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วออกนอกบริ เวณโรงงาน (สก.2)
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อุทยั ธานี สานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

