
 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เร่ือง   หลักเกณฑการพิจารณา  การแตงต้ังตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

ตามความในขอ  ๑๕  หมวด  ๓  แหงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล 
หรือวัสดุที่ไมใชแลว  พ.ศ.  ๒๕๔๘  กําหนดไววา  กรณีผูกอกําเนิดของเสียอันตรายหรือผูบําบัดและ 
กําจัดของเสียอันตราย  แตงต้ังตัวแทน  เพื่อเปนผูรวบรวมและขนสง  จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงกําหนดหลักเกณฑการพิจารณา  การแตงต้ังตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวม 
และขนสงของเสียอันตรายไว  ดังตอไปนี้ 

๑. ผูแตงต้ังตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย  ตองเปนผูกอกําเนิด 
ของเสียอันตราย  หรือผูบําบัดและกําจัดของเสียอันตรายที่ไดแจงเพื่อขอมีเลขประจําตัวและกรมโรงงาน 
อุตสาหกรรมไดออกเลขประจําตัว  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  ระบบเอกสารกํากับ 
การขนสงของเสียอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แลว 

๒. ผูไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย  ตองเปน 
ผูขนสงของเสียอันตรายที่ไดแจงเพื่อขอมีเลขประจําตัวและกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดออก 
เลขประจําตัว  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  ระบบเอกสารกํากับการขนสงของเสียอันตราย   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  แลว 

๓. ผูไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย  ตองมีที่ต้ัง 
สถานประกอบการและบริเวณที่ใชจอดรถยนตที่สามารถเก็บของเสียอันตรายไวไดชั่วคราว  โดยม ี
ความปลอดภัยและไมเกิดความเสียหายตอชีวิตมนุษย  สัตว  พืช  ทรัพยหรือส่ิงแวดลอม  และตองมหีลักฐาน 
แสดงกรรมสิทธิ์  หรือหลักฐานแสดงสิทธิในการใชสถานที่ต้ัง  สถานประกอบการ  และที่จอดรถยนต   
ที่ใชขนสงของเสียอันตราย 



 หนา   ๙ 
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๔. ผูไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย  ตองมีหลักฐาน 
การจดทะเบียนผูถือกรรมสิทธิ์รถยนตที่ใชขนสงของเสียอันตราย  หรือหลักฐานการเปนผูมีสิทธิ์ครอบครอง 
รถยนตที่ใชขนสงของเสียอันตราย  รวมทั้งใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  (วอ.8)   
กรณีเขาขายตองไดรับอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  (เพื่อการขนสง) 

๕. ผูไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย  ตองมีมาตรการ 
ปองกันและควบคุมการเกิดอุบัติภัยหรือเหตุฉุกเฉินขณะเก็บรวบรวม  และขนสงของเสียอันตราย 

๖. ใหใชแบบ  สข.๖.๑  แบบ  สข.๖.๒  และแบบ  สข.๖.๓  ทายประกาศนี้  ในการย่ืนสําหรับ 
การแตงต้ังตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
อิสสระ  โชติบุรการ 

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 



           
 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
หนังสือมอบอํานาจในการแตงตัง้ตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย 

(ฉบบัสําหรับกรมโรงงานอตุสาหกรรม) 
หนังสือมอบอํานาจฉบับนี้แสดงใหทราบทั่วกันวา 

                          ขาพเจา  บริษัท/หจก./นาย/น.ส.  …………………………………………………….…….. ผูประกอบกิจการโรงงาน   
อยูบาน/สํานักงานเลขที่ ……... หมูท่ี ……. ตรอก/ซอย………………ถนน ……………………….ตําบล/แขวง ..…………………….. 
อําเภอ/เขต ……………. จังหวัด ………………. หมายเลขประจําตัว …………………….… ทะเบียนโรงงานเลขที่ ………………….. 
ประกอบกิจการโรงงาน …….………………………………………………………………………………. โรงงานตั้งอยูเลขที่ …………. 
หมูท่ี ..… ตรอก/ซอย ………….….. ถนน …….….…  ตําบล/แขวง ……………. อําเภอ/เขต ……………… จังหวัด ….………..…….      
ไดแตงต้ัง  บริษัท/หจก./นาย/น.ส.  ……………………………….……………..…… อยูบาน/สํานักงานเลขที่ …….…… หมูท่ี ……… 
ตรอก/ซอย …….……… ถนน ……………..…. ตําบล/แขวง ……………….…. อําเภอ/เขต ………….………. จังหวัด ……..………… 
หมายเลขประจําตัว …….…...……………….. ทะเบียนโรงงานเลขที่ ………………………ประกอบกิจการโรงงาน ………………… 
…………………………..……………………………………….………..  เปนตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย  
ต้ังแตวันที่………….…. เดือน………….…….……….. พ.ศ. ………. ถึง  วันที่ …………..…… เดือน ……..……………. พ.ศ. ……….  
และใหมีอํานาจทําการแทนขาพเจาในกจิการดังจะกลาวตอไปนี ้

 ๑.  จัดหา/รวบรวม  ขนสงของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  เรื่อง  การกาํจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุท่ีไมใชแลว  พ.ศ.๒๕๔๘  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.๒๕๓๕ 
 ๒.  ติดตอกับพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏบัิติการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไมใชแลว  พ.ศ.๒๕๔๘  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.๒๕๓๕ 
 ๓.  กรณีผูรับมอบอํานาจกระทําการตามกิจการที่มอบตามขอ  ๑  แตกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล  ทรัพยสิน 
ของบุคคลอื่น  หรือแกสาธารณะหรือสิ่งแวดลอม  ผูมอบและผูรับมอบยินยอมรับภาระความรับผิดรวมกันตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

เพื่อเปนหลักฐานผูมอบและผูรับมอบไดลงลายมือช่ือไวตอหนาพยานเปนหลักฐาน 

                          วันที่  …………..  เดือน  …………………………  พ.ศ. …………. 

 
(ลงลายมือช่ือ) ……………………………. ……..  ผูมอบอํานาจ             (ลงลายมือช่ือ) ……….………………….  ผูรับมอบอํานาจ   
                        (                                              ) (ประทบัตรานิติบุคคล)               (                                              ) (ประทบัตรานิติบุคคล) 
  
(ลงลายมือช่ือ) ………………..….……………….  พยาน                           (ลงลายมือช่ือ) …………..…………….  พยาน 
                        (                                               )                                                (                                                       ) 
   

หมายเหต ุ     ๑.  ขีดขอความที่ไมใชออก  และโปรดอานคําแนะนําดานหลัง 
                     ๒.  หนังสือนี้ทําขึ้น  ๓  ฉบับ  สําหรับผูมอบอํานาจ  ผูรับมอบอํานาจ  และกรมโรงงานอุตสาหกรรม  โดยมีขอความตรงกันทุกประการ 
 

สข.๖.๑ 



 
 

คําแนะนํา 
ในการทําหนังสือมอบอํานาจ 

……………………………………………………………………. 

  ในการแตงตั้งตวัแทน  เพ่ือเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย  ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว  พ.ศ.๒๕๔๘  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน  พ.ศ.๒๕๓๕  ผูแตงตั้งตัวแทน  พึงปฏิบัติดังนี ้

  ๑.  กรอกขอความลงในแบบพิมพหนังสือมอบอํานาจ (สข.๖.๑  สข.๖.๒  และ  สข.๖.๓)         
ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดไว  พรอมปดอากรแสตมป 
  ๒.  หนังสือมอบอํานาจตองทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน  ถาใชพิมพดีดตองเปน           
เครื่องพิมพดีดเครื่องเดียวกัน  ถาใชตัวเขียนตองเปนลายมือเดียวกัน 
  ๓.  เม่ือมีรอยขูดลบ  ตกเติม  แกไข  หรือขีดฆา  ใหผูแตงตัง้ตัวแทนและผูไดรับการแตงตั้ง       
ตัวแทน  ลงลายมือช่ือกํากับไวทุกแหง 
  ๔.  ผูแตงตั้งตัวแทนเปนผูยื่นหนังสือมอบอํานาจตออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม                     
หรือผูท่ีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย  ในวนัท่ีลงทะเบียนหนังสือมอบอํานาจดวยตนเอง 
  ๕.  หนงัสือมอบอํานาจตองลงทะเบยีน  ณ  สํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา  ๖                   
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  ๖.  ผูแตงตั้งตัวแทนบอกถอนการมอบอํานาจกด็ี  หรือผูไดรับการแตงตั้งบอกเลิกการเปน          
ผูรับมอบอํานาจก็ดใีหแจงเปนหนังสือตอสํานกัโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา  ๖  กรมโรงงานอุตสาหกรรม         
ท่ีไดจดทะเบียนหนังสือมอบอํานาจนั้น  ทราบภายใน  ๑๐  วันทําการ 
 
 



           
 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
หนังสือมอบอํานาจในการแตงตัง้ตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย 

(ฉบบัสําหรับผูแตงตั้งตัวแทน) 
หนังสือมอบอํานาจฉบับนี้แสดงใหทราบทั่วกันวา 

                          ขาพเจา  บริษัท/หจก./นาย/น.ส.  …………………………………………………….…….. ผูประกอบกิจการโรงงาน   
อยูบาน/สํานักงานเลขที่ ……... หมูท่ี ……. ตรอก/ซอย………………ถนน ……………………….ตําบล/แขวง ..…………………….. 
อําเภอ/เขต ……………. จังหวัด ………………. หมายเลขประจําตัว …………………….… ทะเบียนโรงงานเลขที่ ………………….. 
ประกอบกิจการโรงงาน …….………………………………………………………………………………. โรงงานตั้งอยูเลขที่ …………. 
หมูท่ี ..… ตรอก/ซอย ………….….. ถนน …….….…  ตําบล/แขวง ……………. อําเภอ/เขต ……………… จังหวัด ….………..…….      
ไดแตงต้ัง  บริษัท/หจก./นาย/น.ส.  ……………………………….……………..…… อยูบาน/สํานักงานเลขที่ …….…… หมูท่ี ……… 
ตรอก/ซอย …….……… ถนน ……………..…. ตําบล/แขวง ……………….…. อําเภอ/เขต ………….………. จังหวัด ……..………… 
หมายเลขประจําตัว …….…...……………….. ทะเบียนโรงงานเลขที่ ………………………ประกอบกิจการโรงงาน ………………… 
…………………………..……………………………………….………..  เปนตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย  
ต้ังแตวันที่………….…. เดือน………….…….……….. พ.ศ. ………. ถึง  วันที่ …………..…… เดือน ……..……………. พ.ศ. ……….  
และใหมีอํานาจทําการแทนขาพเจาในกจิการดังจะกลาวตอไปนี ้

 ๑.  จัดหา/รวบรวม  ขนสงของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุท่ีไมใชแลว  พ.ศ.๒๕๔๘  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.๒๕๓๕ 
 ๒.  ติดตอกับพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏบัิติการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไมใชแลว  พ.ศ.๒๕๔๘  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.๒๕๓๕ 
 ๓.  กรณีผูรับมอบอํานาจกระทําการตามกิจการที่มอบตามขอ  ๑  แตกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล  ทรัพยสิน
ของบุคคลอื่น  หรือแกสาธารณะหรือสิ่งแวดลอม  ผูมอบและผูรับมอบยินยอมรับภาระความรับผิดรวมกันตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

เพื่อเปนหลักฐานผูมอบและผูรับมอบไดลงลายมือช่ือไวตอหนาพยานเปนหลักฐาน 

                          วันที่  …………..  เดือน  …………………………  พ.ศ. …………. 

 
(ลงลายมือช่ือ) ……………………………. ……..  ผูมอบอํานาจ             (ลงลายมือช่ือ) ……….………..………….  ผูรับมอบอํานาจ   
                        (                                              ) (ประทบัตรานิติบุคคล)               (                                              ) (ประทบัตรานิติบุคคล) 
  
(ลงลายมือช่ือ) ……………..….….……………….  พยาน                         (ลงลายมือช่ือ) …………..…….………….  พยาน 
                        (                                                )                                                       (                                              ) 
   

หมายเหต ุ     ๑.  ขีดขอความที่ไมใชออก  และโปรดอานคําแนะนําดานหลัง 
                     ๒.  หนังสือนี้ทําขึ้น  ๓  ฉบับ  สําหรับผูมอบอํานาจ  ผูรับมอบอํานาจ  และกรมโรงงานอุตสาหกรรม  โดยมีขอความตรงกันทุกประการ 
 

สข.๖.๒ 



 
 

คําแนะนํา 
ในการทําหนังสือมอบอํานาจ 

……………………………………………………………………. 

  ในการแตงตั้งตวัแทน  เพ่ือเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย  ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว  พ.ศ.๒๕๔๘  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน  พ.ศ.๒๕๓๕  ผูแตงตั้งตัวแทน  พึงปฏิบัติดังนี ้

  ๑.  กรอกขอความลงในแบบพิมพหนังสือมอบอํานาจ (สข.๖.๑  สข.๖.๒  และ  สข.๖.๓)         
ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดไว  พรอมปดอากรแสตมป 
  ๒.  หนังสือมอบอํานาจตองทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน  ถาใชพิมพดีดตองเปน           
เครื่องพิมพดีดเครื่องเดียวกัน  ถาใชตัวเขียนตองเปนลายมือเดียวกัน 
  ๓.  เม่ือมีรอยขูดลบ  ตกเติม  แกไข  หรือขีดฆา  ใหผูแตงตัง้ตัวแทนและผูไดรับการแตงตั้ง       
ตัวแทน  ลงลายมือช่ือกํากับไวทุกแหง 
  ๔.  ผูแตงตั้งตัวแทนเปนผูยื่นหนังสือมอบอํานาจตออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม                     
หรือผูท่ีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย  ในวนัท่ีลงทะเบียนหนังสือมอบอํานาจดวยตนเอง 
  ๕.  หนงัสือมอบอํานาจตองลงทะเบยีน  ณ  สํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา  ๖                   
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  ๖.  ผูแตงตั้งตัวแทนบอกถอนการมอบอํานาจกด็ี  หรือผูไดรับการแตงตั้งบอกเลิกการเปน          
ผูรับมอบอํานาจก็ดใีหแจงเปนหนังสือตอสํานกัโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา  ๖  กรมโรงงานอุตสาหกรรม         
ท่ีไดจดทะเบียนหนังสือมอบอํานาจนั้น  ทราบภายใน  ๑๐  วันทําการ 
 
 



           
 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
หนังสือมอบอํานาจในการแตงตัง้ตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย 

(ฉบบัสําหรับผูไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทน) 
หนังสือมอบอํานาจฉบับนี้แสดงใหทราบทั่วกันวา 

                          ขาพเจา  บริษัท/หจก./นาย/น.ส.  …………………………………………………….…….. ผูประกอบกิจการโรงงาน   
อยูบาน/สํานักงานเลขที่ ……... หมูท่ี ……. ตรอก/ซอย………………ถนน ……………………….ตําบล/แขวง ..…………………….. 
อําเภอ/เขต ……………. จังหวัด ………………. หมายเลขประจําตัว …………………….… ทะเบียนโรงงานเลขที่ ………………….. 
ประกอบกิจการโรงงาน …….………………………………………………………………………………. โรงงานตั้งอยูเลขที่ …………. 
หมูท่ี ..… ตรอก/ซอย ………….….. ถนน …….….…  ตําบล/แขวง ……………. อําเภอ/เขต ……………… จังหวัด ….………..…….      
ไดแตงต้ัง  บริษัท/หจก./นาย/น.ส.  ……………………………….……………..…… อยูบาน/สํานักงานเลขที่ …….…… หมูท่ี ……… 
ตรอก/ซอย …….……… ถนน ……………..…. ตําบล/แขวง ……………….…. อําเภอ/เขต ………….………. จังหวัด ……..………… 
หมายเลขประจําตัว …….…...……………….. ทะเบียนโรงงานเลขที่ ………………………ประกอบกิจการโรงงาน ………………… 
…………………………..……………………………………….………..  เปนตัวแทนเพื่อเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย  
ต้ังแตวันที่………….…. เดือน………….…….……….. พ.ศ. ………. ถึง  วันที่ …………..…… เดือน ……..……………. พ.ศ. ……….  
และใหมีอํานาจทําการแทนขาพเจาในกจิการดังจะกลาวตอไปนี ้

 ๑.  จัดหา/รวบรวม  ขนสงของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  เรื่อง  การกาํจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุท่ีไมใชแลว  พ.ศ.๒๕๔๘  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.๒๕๓๕ 
 ๒.  ติดตอกับพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏบัิติการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไมใชแลว  พ.ศ.๒๕๔๘  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.๒๕๓๕ 
 ๓.  กรณีผูรับมอบอํานาจกระทําการตามกิจการที่มอบตามขอ  ๑  แตกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล  ทรัพยสิน
ของบุคคลอื่น  หรือแกสาธารณะหรือสิ่งแวดลอม  ผูมอบและผูรับมอบยินยอมรับภาระความรับผิดรวมกันตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

เพื่อเปนหลักฐานผูมอบและผูรับมอบไดลงลายมือช่ือไวตอหนาพยานเปนหลักฐาน 

                          วันที่  …………..  เดือน  …………………………  พ.ศ. …………. 

 
(ลงลายมือช่ือ) ……………………………. ……..  ผูมอบอํานาจ             (ลงลายมือช่ือ) ……….………………….  ผูรับมอบอํานาจ   
                        (                                              ) (ประทบัตรานิติบุคคล)               (                                              ) (ประทบัตรานิติบุคคล) 
  
(ลงลายมือช่ือ) ……………….….……………….  พยาน                         (ลงลายมือช่ือ) ……………….………….  พยาน 
                        (                                              )                                                       (                 .                             ) 
   

หมายเหต ุ     ๑.  ขีดขอความที่ไมใชออก  และโปรดอานคําแนะนําดานหลัง 
                     ๒.  หนังสือนี้ทําขึ้น  ๓  ฉบับ  สําหรับผูมอบอํานาจ  ผูรับมอบอํานาจ  และกรมโรงงานอุตสาหกรรม  โดยมีขอความตรงกันทุกประการ 
 
 

สข.๖.๓ 



 
 

คําแนะนํา 
ในการทําหนังสือมอบอํานาจ 

……………………………………………………………………. 

  ในการแตงตั้งตวัแทน  เพ่ือเปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย  ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว  พ.ศ.๒๕๔๘  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน  พ.ศ.๒๕๓๕  ผูแตงตั้งตัวแทน  พึงปฏิบัติดังนี ้

  ๑.  กรอกขอความลงในแบบพิมพหนังสือมอบอํานาจ (สข.๖.๑  สข.๖.๒  และ  สข.๖.๓)         
ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดไว  พรอมปดอากรแสตมป 
  ๒.  หนังสือมอบอํานาจตองทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน  ถาใชพิมพดีดตองเปน           
เครื่องพิมพดีดเครื่องเดียวกัน  ถาใชตัวเขียนตองเปนลายมือเดียวกัน 
  ๓.  เม่ือมีรอยขูดลบ  ตกเติม  แกไข  หรือขีดฆา  ใหผูแตงตัง้ตัวแทนและผูไดรับการแตงตั้ง       
ตัวแทน  ลงลายมือช่ือกํากับไวทุกแหง 
  ๔.  ผูแตงตั้งตัวแทนเปนผูยื่นหนังสือมอบอํานาจตออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม                     
หรือผูท่ีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย  ในวนัท่ีลงทะเบียนหนังสือมอบอํานาจดวยตนเอง 
  ๕.  หนงัสือมอบอํานาจตองลงทะเบยีน  ณ  สํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา  ๖                   
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  ๖.  ผูแตงตั้งตัวแทนบอกถอนการมอบอํานาจกด็ี  หรือผูไดรับการแตงตั้งบอกเลิกการเปน          
ผูรับมอบอํานาจก็ดใีหแจงเปนหนังสือตอสํานกัโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา  ๖  กรมโรงงานอุตสาหกรรม         
ท่ีไดจดทะเบียนหนังสือมอบอํานาจนั้น  ทราบภายใน  ๑๐  วันทําการ 
 
 


