
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การแจง้เร ิ�มประกอบกจิการโรงงานจําพวกที� 2 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง อําเภอแมส่รวย จังหวดัเชยีงราย กระทรวงอตุสาหกรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 เป็นผูป้ระกอบกจิการโรงงานจําพวกที' 2 ตามบัญชทีา้ยกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ. 
2535 
 เป็นโรงงานที'ตั 0งอยูน่อกนคิมอตุสาหกรรมและเขตประกอบการอตุสาหกรรมตามมาตรา 30 
 มเีอกสารประกอบการพจิารณาครบถว้นถกูตอ้ง 
 ที'ตั 0ง สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงานตอ้งถกูตอ้งตามหลักเกณฑแ์ละเป็นไปตามที'
กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที' 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 และไมข่ดักฎหมายอื'นที'
กําหนดหา้มตั 0งโรงงานจําพวกที' 2                                                                                                                                          
หมายเหต ุ** กรณีคาํขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถกูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ'มเตมิไดใ้น
ขณะนั0น ผูร้ับคาํขอและผูย้ื'นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกัน พรอ้ม            
กําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื'นคาํขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ'มเตมิ หากผูย้ื'นคําขอไมด่าํเนนิการแกไ้ข/เพิ'มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที'
กําหนด ผูร้ับคําขอจะดําเนนิการคนืคาํขอและเอกสารประกอบการพจิารณา                             ** พนักงานเจา้หนา้ที'จะยังไม่
พจิารณาคําขอ และยังไมนั่บระยะเวลาดาํเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื'นคาํขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยื'นเอกสารเพิ'มเตมิครบถว้น
ตามบันทกึความบกพร่องนั0นเรยีบรอ้ยแลว้                              ** ขั 0นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ'มนับระยะเวลาตั 0งแต่
เจา้หนา้ที'ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที'ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้                                                                       
**ทั 0งนี0จะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื'นคาํขอทราบภายใน 7 วนันับแตวั่นที'พจิารณาแลว้เสร็จ 
 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองสาธารณสขุและสิ'งแวดลอ้ม เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง 
อําเภอแม่สรวย จังหวดัเชยีงราย 57180 โทร. 053-950732 
โทรสาร 053-950382 E-mail : Chedeeloung@hotmail.com/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที'ทางราชการกําหนด) ตั 0งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที'ยง) 

 

ข ั2นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 1 วนั 
 

ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูป้ระกอบกจิการโรงงานจําพวกที' 2 ยื'นใบแจง้(แบบ ร.ง.1) 
พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบเจา้หนา้ที'ผูร้ับคาํขอตรวจสอบ
ความครบถว้นของเอกสารตามรายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ'น, สาํนักงาน
อตุสาหกรรมจังหวัด, กรงุเทพมหานคร, เมอืงพัทยาและ 
เทศบาล))  

2 ชั'วโมง เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

2) การพจิารณา 
กรณีที' 1 สามารถรับแจง้ได ้พนักงานเจา้หนา้ที'เมื'อไดร้ับใบแจง้
และพจิารณาวา่เป็นโรงงานจําพวกที' 2 แลว้ดําเนนิการ 
ออกใบรับแจง้( ร.ง. 2)  กรณีที' 2 ไมส่ามารถรับแจง้ไดใ้หจ้ดัทํา
หนังสอืไมร่ับแจง้การประกอบกจิการโรงงานจําพวกที' 2  
 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ'น, สาํนักงาน
อตุสาหกรรมจังหวัด, กรงุเทพมหานคร, เมอืงพัทยาและ 

3 ชั'วโมง เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 



ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

เทศบาล))  
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

กรณีที' 1สามารถรับแจง้ได ้พนักงานเจา้หนา้ที'ลงนามในใบรับ
แจง้ประกอบกจิการโรงงานจําพวกที' 2 ( ร.ง.2) และเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนียมรายปีกอ่นสง่มอบใบรับแจง้ใหผู้ป้ระกอบการ  กรณี
ที' 2 ไมส่ามารถรับแจง้ได ้ใหพ้นักงานเจา้หนา้ที'ลงนามหนังสอื
ไมร่ับแจง้การประกอบกจิการโรงงานจําพวกที' 2 และแจง้ผลการ
พจิารณา 
 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ'น, สาํนักงาน
อตุสาหกรรมจังหวัด, กรงุเทพมหานคร, เมอืงพัทยาและ 
เทศบาล))  

2 ชั'วโมง เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบฟอรม์ใบแจง้การประกอบกจิการโรงงานจําพวกที� 2 (ร.ง.1) 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(มกีารลงลายมอืชื'อของผูป้ระกอบการ หรอืผูร้ับมอบอํานาจ
ทกุหนา้ 
หา้มถา่ยสาํเนาลายมอืชื'อ 
) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ออกไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน มกีารลงนามรับรองเอกสารและ
ประทับตราบรษัิทโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้) 

- 

3) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(และทะเบยีนบา้น หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) 
ของผูแ้ทนนติบิคุคล 
มกีารลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบรษัิทโดยผูป้ระกอบการทกุ
หนา้ 
) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(และทะเบยีนบา้น หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) 
ของผูป้ระกอบการ 
มกีารลงนามรับรองเอกสารโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 
มกีารลงนามรับรองการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบรษัิทโดย
ผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
) 

- 

6) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 

กรมการปกครอง 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) ของผูม้อบ
อํานาจ) 

7) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของผูม้อบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

8) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) ของผูร้ับมอบ
อํานาจ) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของผูร้ับมอบอํานาจ) 

กรมการปกครอง 

10) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ของพยาน 2 คน) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร มกีารลงนามรบัรองเอกสารโดย
ผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีอยูใ่นเขตควบคมุอาคาร) 

- 

12) 
 

 แบบรายการกอ่สรา้งอาคารโรงงาน มกีารลงนาม รบัรอง
โดยผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมและรบัรองเอกสารโดย
ผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีอยูน่อกเขตควบคมุอาคาร) 

- 

13) 
 

 เอกสารการตรวจสอบรบัรองความม ั�นคงแข็งแรงและความ
ปลอดภยัของอาคารจากผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ และ
รบัรองเอกสารโดยผูป้ระกอบการทุกหนา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นอาคารที'ไมไ่ดส้รา้งใหม ่หรอือาคารที'ไม่ไดร้ับ
อนุญาตใหก้อ่สรา้งเป็นโรงงาน) 

- 

14) 
 

 แผนที�แสดงบรเิวณที�ต ั2งโรงงาน  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

15) 
 

แผนผงัแสดงสิ�งปลกูสรา้งภายในบรเิวณโรงงาน มกีารลงนาม
รบัรองโดยผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรองเอกสาร
โดยผูป้ระกอบการทุกหนา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

16) 
 

แบบแปลนอาคารโรงงาน ขนาดถูกตอ้งตามมาตราสว่นมกีารลง
นามรบัรองโดยผูป้ระกอบวชิาชพี วศิวกรรมควบคมุและรบัรอง
เอกสารโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ- 

17) 
 

 แผนผงัแสดงการตดิต ั2งเครื�องจกัร ขนาดถกูตอ้งตาม
มาตราสว่นพรอ้มรายละเอยีดของเครื�องจกัรแตล่ะเครื�อง มกีารลง
นามรบัรองโดยผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรอง
เอกสารโดยผูป้ระกอบการทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

18) 
 

รายละเอยีดข ั2นตอนกระบวนการผลติ พรอ้มแสดงจดุที�เกดิปญัหา
ทางดา้นส ิ�งแวดลอ้ม ไดแ้ก ่นํ 2าเสยี อากาศเสยี และมลพษิอื�นๆ ม ี
การลงนามรบัรองโดยผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและ
รบัรองเอกสารโดยผูป้ระกอบการทุกหนา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

19) 
 

รายละเอยีดชนดิ วธิกีารกําจดั จดัเก็บและป้องกนัเหตุเดอืดรอ้น
รําคาญ ความเสยีหายอนัตราย และการควบคมุกากอตุสาหกรรม 
มกีารลงนามรบัรองเอกสารโดยผูป้ระกอบการทุกหนา้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

20) 
 

เอกสารเก ี�ยวกบัการรบัฟงัความคดิเห็นของประชาชนตามที�
กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ต ั2งแต ่0 แตไ่มถ่งึ 5 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 150 บาท 
  
 

2) ต ั2งแต ่5 แตไ่มถ่งึ 20 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  
 

3) ต ั2งแต ่20 แตไ่มถ่งึ 50 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 450 บาท 
  
 

4) ต ั2งแต ่50 แตไ่มถ่งึ 100 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 900 บาท 
  
 

5) ต ั2งแต ่100 แตไ่มถ่งึ 200 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 
  
 

6) ต ั2งแต ่200 แตไ่มถ่งึ 300 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 2,100 บาท 
  
 

7) ต ั2งแต ่300 แตไ่มถ่งึ 400 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 2,700 บาท 
  
 

8) ต ั2งแต ่400 แตไ่มถ่งึ 500  คา่ธรรมเนยีม 3,600 บาท 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ -)    
 

9) ต ั2งแต ่500 แตไ่มถ่งึ 600 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 4,500 บาท 
  
 

10) ต ั2งแต ่600 แตไ่มถ่งึ 700 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 5,400 บาท 
  
 

11) ต ั2งแต ่700 แตไ่มถ่งึ 800 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 6,600 บาท 
  
 

12) ต ั2งแต ่800 แตไ่มถ่งึ 900 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 7,800 บาท 
  
 

13) ต ั2งแต ่900 แตไ่มถ่งึ 1,000 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 9,000 บาท 
  
 

14) ต ั2งแต ่1,000 แตไ่มถ่งึ 2,000 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 10,500 บาท 
  
 

15) ต ั2งแต ่2,000 แตไ่มถ่งึ 3,000 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 12,000 บาท 
  
 

16) ต ั2งแต ่3,000 แตไ่มถ่งึ 4,000 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 13,500 บาท 
  
 

17) ต ั2งแต ่4,000 แตไ่มถ่งึ 5,000 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 15,000 บาท 
  
 

18) ต ั2งแต ่5,000 แตไ่มถ่งึ 6,000 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 16,500 บาท 
  
 

19) ต ั2งแต ่6,000 ข ึ2นไป 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 18,000 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที' 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  โทร. 66-(02)-

202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยร์ับเรื'องราวรอ้งทกุข ์ทําเนียบรัฐบาล ตู ้ปณ. 1111 ปณ.ทําเนียบรัฐบาล กรงุเทพฯ 10302 
(หมายเหต:ุ -)  

3) เว็บไซต ์www.1111.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

4)  โทรศพัทส์ายดว่นของรัฐบาล เลขหมาย 1111 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยดํ์ารงธรรม 
(หมายเหต:ุ -)  

6) เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง หรอืศนูยดํ์ารงธรรมเทศบาลตาํบลเจดยีห์ลวง 
(หมายเหต:ุ (เลขที' 999 หม◌่ ู4 ตําบลเจดยีห์ลวง อาํเภอแม่สรวย จังหวดัเชยีงราย 57180  โทร.053-950732  



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
โทรสาร 053-950382  e-mail : chedeeloung@hotmail.com  หรอืเว็ปไซด ์
http://www.chedeeloung.go.th))  

7) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที' 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที' 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

8) ศนูยร์ับเรื'องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั 0น 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื'องรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
1) แบบฟอรม์ใบแจง้การประกอบกจิการโรงงานจําพวกที' 2 (รง.1) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื�อกระบวนงาน: การแจง้เริ'มประกอบกจิการโรงงานจําพวกที' 2  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที'ตอ่เนื'องจากหน่วยงานอื'น 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายที�ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารที'มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พื2นที�ใหบ้รกิาร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค, ทอ้งถิ'น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา: พ.ร.บ. โรงงาน 2535 
ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 1.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี'ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที'มากที'สดุ 0 

 จํานวนคําขอที'นอ้ยที'สดุ 0 
 
ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: สาํเนาคูม่อืประชาชน การแจง้เริ'มประกอบกจิการโรงงานจําพวกที' 2 สายสมร เทศบาลตําบล
เจดยีห์ลวง 30/12/2015 17:37 
 
 

เอกสารฉบับนี0ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที'เผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 


