
ข้ันตอนท่ี 1 ตรวจสอบช่องทางการยื่น ดูรายละเอียดเพิ่มท่ีเว็บไซด์ส านักอาหาร

 ยื่น ที ่ส านกัอาหาร ส านกังานคณะกรรมอาหารและยา

 ยื่น ที ่กลุม่งานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจังหวดั

ข้ันตอนท่ี 2  กรอกรายละเอียดข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือ-สกุลผูย้ื่นค าขอ/ผูรั้บมอบอ านาจ..............................................................................................

โทรศพัท์...............................................................E-mail…………………………………………..

ช่ือสถานท่ีผลิต……….........................………………………………..…………………………………

เลขท่ีใบอนุญาตผลิต/สถานท่ีผลิต.................................................................................................

ข้ันตอนท่ี 3 ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างน้ีและตรวจสอบตนเอง

โดยท าเคร่ืองหมาย กรณีครบถว้นตามข้อก าหนด

หรือท าเคร่ืองหมาย × กรณีไม่ครบถว้น  

หรือท าเคร่ืองหมาย -   กรณีไม่จ าเป็นต้องมี ข้ันตอนท่ี 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)

ผูย้ืน่ค าขอ

ตรวจสอบ
เจ้าหนา้ที่

ตรวจสอบ

1. แบบค าขอตรวจประเมินสถานท่ีผลิตและเก็บอาหาร   จ านวน 1 ฉบับ

2. กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับ

    - ส าเนาใบทะเบยีนการคา้หรือใบทะเบยีนพาณิชย์
3. กรณีนิติบุคคล จัดเตรียมดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับ

4.เอกสารท่ีเก่ียวข้องของสถานท่ีผลิตและสถานท่ีเก็บ ดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับ

    - ส าเนาทะเบยีนบา้นของสถานทีผ่ลติและสถานทีเ่ก็บอาหาร

    -ส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของนติบิคุคลทีล่งนามในหนงัสอื

มอบอ านาจแตง่ตัง้ฯ(กรณีเปน็บคุคลตา่งดา้วตอ้งยื่นส าเนาหนงัสอืเดนิทาง)

     - หนงัสอืมอบอ านาจแตง่ตัง้ผูด้ าเนนิกิจการ(ตดิอากรแสตมป3์0 บาทตอ่ผูด้ าเนนิกิจการ1 คน)

(ฉบบัจริง)

     -  หนงัสอืยินยอมใหใ้ช้สถานที่(ฉบบัจริง)หรือส าเนาสญัญาเช่าสถานทีผ่ลติและสถานทีเ่ก็บอาหาร

 (ถ้ามี) แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผูใ้หเ้ช่า(กรณีผูย้ินยอมใหใ้ช้

สถานทีห่รือผูใ้หเ้ช่าเปน็บคุคลธรรมดา)หรือแนบหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล(กรณีผู้

ยินยอมใหใ้ช้สถานทีห่รือผูใ้หเ้ช่าเปน็นติบิคุคล)

    - ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล(มีครบทกุหนา้และคดัลอกส าเนาจากกระทรวง

พาณิชย์ไวไ้ม่เกิน 6 เดอืน)

    - ส าเนาหนงัสอืบญัชีรายช่ือผูถ้ือหุน้(บอจ.5)(มีครบทกุหนา้และคดัลอกส าเนาจากกระทรวง

พาณิชย์ไวไ้ม่เกิน 6 เดอืน) (กรณีทีมี่จ านวนหุน้ตา่งชาตขิองบริษัทตัง้แตร้่อยละ 50 ขึ้นไป ตอ้งยื่น

หนงัสอืรับรองการประกอบธุรกิจนติบิคุคลตา่งดา้วจากกระทรวงพาณิชย์วา่ไม่ขัดพระราชบญัญัติ

การประกอบธุรกิจคนตา่งดา้ว พ.ศ.2542 เพ่ิมเตมิดว้ย)

บันทึกข้อบกพร่อง

    - กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือ (โดยผูด้ าเนนิกิจการหรือกรรมการผูมี้อ านาจผกูพันของนติิ

บคุคลอาจตอ้งประทบัตราส าคญัของบริษัทดว้ยในกรณีทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนติิ

บคุคล )

    - ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผูด้ าเนนิกิจการ(กรณีเปน็บคุคลตา่งดา้ว

ตอ้งยื่นส าเนาหนงัสอืเดนิทางและส าเนาหนงัสอือนญุาตใหท้ างานในประเทศไทย(work permit)

แบบตรวจสอบค าขอและบนัทึกข้อบกพร่อง
ค าขอตรวจประเมินสถานท่ีผลิตและเก็บอาหาร

กรณี 2.1 ขออนญุาตผลติอาหาร (ขอใหม่) / 2.2 ขออนญุาตผลติอาหารเพ่ิมประเภท/  2.3 ย้ายสถานทีผ่ลติ และทีเ่ก็บอาหาร

2.4 เพ่ิม-ลด สถานทีผ่ลติอาหาร, เปลีย่นแปลงแบบแปลนแผนผงัและรายการเคร่ืองจักร

2.5 ยกเลกิกลุม่ประเภทอาหาร ในกรณีทีมี่ผลกระทบกับการเปลีย่นแปลงแบบแปลนแผนผงัและรายการเคร่ืองจักร

(ตามวตัถุประสงคท์ีข่อรับการตรวจประเมินในข้อ 2)

********ต้องน าเอกสารน้ีและใบรับค าขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถา้มี) ในคร้ังต่อไป********

ส าหรับผูป้ระกอบการ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี

    - ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผูด้ าเนนิกิจการ (กรณีเปน็บคุคลตา่งดา้ว

ตอ้งยื่นส าเนาหนงัสอืเดนิทางและส าเนาหนงัสอือนญุาตใหท้ างานในประเทศไทย(work permit)

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
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ผูย้ืน่ค าขอ

ตรวจสอบ
เจ้าหนา้ที่

ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่องรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

    - ส าเนาทะเบยีนบา้นของส านกังานใหญ่ (ถ้ามี)

         -แสดงสญัลกัษณ์ เช่น ผนงั บริเวณ ประต ูเปน็ตน้

    ก. มีการแบง่กั้นหอ้งหรือบริเวณเก็บวตัถุดบิ เตรียมวตัถุดบิ

    ข. มีการแบง่กั้นหอ้งหรือบริเวณปรุงผสม

    ฉ. มีการแบง่กั้นหอ้งหรือบริเวณ  ปดิฉลาก

    ช. มีการแบง่กั้นหอ้งหรือบริเวณเก็บผลติภณัฑ์

    ซ. มีการแบง่กั้นหอ้งหรือบริเวณเก็บภาชนะบรรจุ

    ฌ  มีการแบง่กั้นหอ้งหรือบริเวณลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์หรือภาชนะ

    ญ.  มีการแบง่กั้นหอ้งหรือบริเวณเก็บอุปกรณ์หรือภาชนะก่อนและหลงัใช้

    ฎ. มีหอ้งหรือตูส้ าหรับเก็บสารเคมีหรือวตัถุมีพิษ

    ฐ. แสดงต าแหนง่อ่างลา้งมือบริเวณผลติ

       3) รูปตดั  แสดงระยะและมาตราสว่นใหถู้กตอ้ง ซ่ึงมีการแสดงจุดประสงคก์ารใช้หอ้งหรือบริเวณ

 แจ้งบริเวณบนัได ลฟิท ์(กรณีอาคารช้ันเดยีวไม่ใช้รูปตดั)

     ฒ. แสดงต าแหนง่บนัไดหรือลฟิท ์(ถ้ามี)

    ฏ. มีการแบง่กั้นหอ้งหรือบริเวณอ่ืน ๆ เช่น บริเวณกักกัน ถังหรือบอ่เก็บน้ าทีใ่ช้ในการผลติ 

และหอ้งเก็บน้ าแข็ง เปน็ตน้

    ง. มีการแบง่บริเวณก่อนฆ่าเช้ือและหลงัการฆ่าเช้ืออย่างชัดเจน (กรณีการผลติอาหารในภาชนะ

บรรจุทีป่ดิสนทิตามประกาศ สธ ฉบบัที ่349)

    ฑ.  ทอ่หรือทางระบายน้ า

6. ภาพถา่ยสถานท่ีและเก็บอาหาร แสดงให้เห็นพื้นท่ีต่างๆ ท้ังภายในภายนอกอาคารผลิต
เป็นไปตามล าดับสายงานผลิตท่ีจะขออนุญาต ตัง้แต่รับวัตถดุิบ ไปจน ถงึการจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป

      5)แสดงต าแหนง่หอ้งสว้ม อ่างลา้งมือ ทีเ่หมาะสม

7. รายละเอียดอ่ืนๆ ดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับยกเว้นสถานท่ีผลิตอยู่ต่างจังหวัด ใช้ 2 ชุด

    -  รายการเคร่ืองจักร เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การผลติทีใ่ช้ไฟฟ้าหรือใช้ความร้อนจากเช้ือเพลงิตา่งๆ

 เช่น แก๊ส โดยระบแุรงม้าเปรียบเทยีบแตล่ะรายการ และแสดงแรงม้ารวม

         -แสดงต าแหนง่การวางเคร่ืองจักร อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลติทีส่อดคลอ้งกับบญัชีรายการ

เคร่ืองจักร

    ค.  การฆ่าเช้ือหรือวธิีการอ่ืน ๆ เช่น ผา่นความร้อน หรือแช่เย็น หรือแช่แข็ง หรือท าใหแ้หง้ 

แลว้แตก่รณี

       2) รูปดา้นข้าง แสดงระยะและมาตราสว่นใหถู้กตอ้ง ซ่ึงมีการแสดงชนดิของวสัดทุีใ่ช้ในสว่นของ

ฝาผนงั เพดาน พ้ืน ประต ูหนา้ตา่ง และหลงัคา เปน็ตน้

    จ.   มีการแบง่กั้นหอ้งหรือบริเวณบรรจุ (กรณีผลติน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุทีป่ดิสนทิตอ้งมีหอ้ง

บรรจุโดยเฉพาะ)

      4) แปลนพ้ืนทกุช้ัน โดยแสดง

        - แสดงการแบง่กั้นหอ้งหรือเนือ้ทีห่รือบริเวณ โดยแยกเปน็สดัสว่นส าหรับการผลติ 

อาหารแตล่ะประเภท และเปน็ไปตามสายงานการผลติ แลว้แตก่รณีและความเหมาะสมของแตล่ะ

ผลติภณัฑ์ ดงันี้

(ลงลายมือช่ือโดยผูด้ าเนนิกิจการหรือกรรมการทีมี่อ านาจลงนามตามหนงัสอืรับรอง

ของนติบิคุคลหรือผูรั้บมอบอ านาจทัว่ไปทีมี่อ านาจลงนามรับรองส าเนาทกุแผน่)

    ก. แผนทีแ่สดงทีต่ัง้ของโรงงานและสิง่ปลกูสร้างทีอ่ยู่ในบริเวณใกลเ้คยีง

   ข. แผนผงัแสดงสิง่ปลกูสร้างภายในบริเวณทีด่นิของโรงงาน รวมทัง้ระบบ

ก าจัดน้ าเสยีและบอ่บาดาล (ถ้ามี)

    ค. แบบแปลนแผนผงัของอาคารทีผ่ลติอาหารและสถานทีเ่ก็บอาหารทีถู่กตอ้งตามมาตราสว่น

แสดงรายละเอียดดงัตอ่ไปนี้
       1) รูปดา้นหนา้ แสดงระยะและมาตราสว่นใหถู้กตอ้ง แสดงชนดิของวสัดทุีใ่ช้ในสว่นของฝาผนงั 

 พ้ืน ประต ูหนา้ตา่ง และหลงัคา เปน็ตน้

5. แผนท่ี แผนผงั แบบแปลน ดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับยกเว้นสถานท่ีผลิตอยู่ต่างจังหวัด 
ใช้ 2 ชุด (ระบุช่ือสถานท่ีและท่ีตัง้ทุกแผน่)
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ผูย้ืน่ค าขอ

ตรวจสอบ
เจ้าหนา้ที่

ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่องรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

    - ชนดิภาชนะบรรจุ (ชนดิ,ขนาด,ส)ี แจ้งชนดิและสขีองฝา (ถ้ามี)

    - วธิีการบริโภคและวธิีการใช้

    -  ปริมาณการผลติอาหารแตล่ะชนดิ ตอ่วนั ตอ่สปัดาห ์หรือตอ่เดอืนแลว้แตก่รณี

    -  วธิีการก าจัดขยะมูลฝอย (ความถี)่

    -  จ านวนคนงานชาย-หญิง(การแตง่กาย,จ านวนหอ้งน้ า,จ านวนอ่างลา้งมือหนา้หรือในหอ้งสว้ม)

     -  การก าหนดกระบวนการฆ่าเช้ือดว้ยความร้อน (Schedule Process)

    - หลกัฐานแสดงผูก้ าหนดกระบวนการฆ่าเช้ือดว้ยความร้อน(Process Authority)

     -  หลกัฐานการฝกึอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุการผลติ(Retort Supervisor)

    - หลกัฐานแสดงผูก้ าหนดกระบวนการฆ่าเช้ือดว้ยความร้อน(Process Authority)

     -  หลกัฐานการฝกึอบรมหลกัสตูรผูค้วบคมุการผลติ(Retort Supervisor)

     -  หลกัฐานแสดงผูค้วบคมุการผลติ

     -  หลกัฐานแสดงว่าแหลง่เพาะปลกูมีระบบควบคมุการใช้สารเคมีในการเพาะปลกูที่ปลอดภัย

     -  ทะเบยีนเกษตรกร

     -  ทะเบยีนผูร้วบรวม หรือผูจั้ดหา (ถ้ามี)

    - เอกสารวชิาการศกึษาการทดสอบการกระจายความร้อนในเคร่ืองฆ่าเช้ือ

(Temperature Distribution)

9.กรณีอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (อาหารปรับสภาพกรด) แนบเอกสารเพิ่มเติม
ดังต่อไปน้ี

    - เอกสารแสดงรายละเอียดอุปกรณ์และวธิีการในการปรับคา่ความเปน็กรด-ดา่ง

    -กรรมวธิีการผลติอาหารแตล่ะชนดิโดยละเอียด เช่น แสดงอุณภมิูและเวลาทีใ่ช้ เปน็ตน้ และ

แผนภมิูกรรมวธิีการผลติทีส่อดคลอ้งกับเคร่ืองจักรทีแ่สดงไวใ้นแปลนพ้ืนและในรายการเคร่ืองมือ

เคร่ืองจักร

10.กรณีน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท แนบเอกสารท่ีเก่ียวข้องดังต่อไปน้ีอย่างละ
 1 ฉบับยกเว้นสถานท่ีผลิตอยู่ต่างจังหวัด ใช้ 2 ชุด

12.กรณีกรณีผลิตการคัดและบรรจุผกัหรือผลไม้สดบางชนิด แนบเอกสารเพิ่มเติม
ดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับยกเว้นสถานท่ีผลิตอยู่ต่างจังหวัด ใช้ 2 ชุด

11.กรณีนมพร้อมบบริโภคชนิดเหลวท่ีผา่นกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์
ไรส์แนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปน้ีอย่างละ1ฉบับยกเว้นสถานท่ีผลิตอยู่ต่างจังหวัด 
ใช้ 2 ชุด

    - เอกสารวชิาการศกึษาอุณหภมิูและเวลาทีเ่หมาะสมในการฆ่าเชือผลติภณัฑ์แตล่ะชนดิ

(Schedule Process)

    -ส าเนาผลวเิคราะหน์้ าดบิ (ถ้ามี)

8.กรณีอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (อาหารท่ีมีความเป็นกรดต่ า) แนบเอกสารเพิ่มเติม
ดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับยกเว้นสถานท่ีผลิตอยู่ต่างจังหวัด ใช้ 2 ชุด

    - เอกสารวชิาการศกึษาอัตราการแทรกผา่นความร้อนในผลติภณัฑ์อาหารแตล่ะชนดิ แตล่ะขนาด

บรรจุเพ่ือก าหนดอุณหภมิูและเวลาในการฆ่าเช้ือ (Heat Penetration)

    - กรรมวธิีการลา้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลติ (แจ้งสารทีใ่ช้) รวมถึงภาชนะบรรจุ (ถ้ามี)พร้อม

แจ้งสารทีใ่ช้ในการลา้งท าความสะอาดดว้ย

หมายเหต ุหากใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์การผลิตร่วมกันส าหรับการผลิตอาหาร
หลายชนิดต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปือ้นท่ีเหมาะสมเพิ่มเติม

    - ทีม่าของน้ าทีใ่ช้ในการผลติ เช่น น้ าทีใ่ช้เปน็สว่นผสมในอาหารน้ าทีใ่ช้ผลติไอน้ าทีส่มัผสัอาหาร 

น้ าแข็งทีใ่ช้ผสมหรือสมัผสัอาหารน้ าทีใ่ช้ลา้งภาชนะบรรจุ อุปกรณ์และเคร่ืองจักรตา่งๆ (ใหแ้จ้ง

กรรมวธิีการปรับคณุภาพของน้ า)

    -ประเภทและชนดิของอาหารทีจ่ะผลติ

    -สตูรสว่นประกอบของอาหารเปน็ร้อยละของน้ าหนกั (สตูรคดิเปน็ 100%) และแสดงทีม่าของ

วตัถุดบิแตล่ะรายการ เช่น เลขสารบบอาหาร (เลข อย) หรือ Specification หรือ COA หรืออ่ืนๆ
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ผูย้ืน่ค าขอ

ตรวจสอบ
เจ้าหนา้ที่

ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่องรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

    - ระบอุ านาจใหชั้ดเจน เช่น มอบใหย้ื่นค าขอ/แก้ไขเพ่ิมเตมิ/ลงช่ือรับทราบข้อบกพร่อง

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) ข้ันตอนท่ี 2 สรุปผลการรับค าขอ

คร้ังท่ี 1 (ยื่นค าขอคร้ังแรก) คร้ังท่ี 1 (ยื่นค าขอคร้ังแรก)

ลงช่ือ................................................................................(ผูย้ื่นค าขอ/ผูรั้บมอบอ านาจ)  รับค าขอเพราะเอกสารครบถว้น

      (.................................................................................................)  รับค าขอแต่มีเง่ือนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนพบข้อบกพร่องตามท่ีระบุข้างต้น

วันท่ี.............................................................................................................................. ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ นับแต่วันถดัจากวันท่ีรับค าขอ 

รับทราบข้อบกพร่องและจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน10 วันท าการ หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอต่อไป (ให้ผูย้ื่นค าขอลงนามรับทราบ

นับแต่วันถดัจากวันท่ีรับค าขอ(ถา้มี) และรับส าเนาบันทึก)

ลงช่ือ................................................................................(ผูย้ื่นค าขอ/ผูรั้บมอบอ านาจ) ลงช่ือเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเบือ้งต้น ........................................................................

      (.................................................................................................) วันท่ี..............................................................................................................

วันท่ี............................................................................................................................ ลงช่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณา.........................................................................

วันท่ี..............................................................................................................

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) ข้ันตอนท่ี 2 สรุปผลการรับค าขอ

คร้ังท่ี 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง) คร้ังท่ี 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)

ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไว้จ านวน ……….รายการ  แก้ไขข้อบกพร่องครบถว้น

ตามท่ีระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว

ลงช่ือ..................................................(ผูย้ื่นเอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง/ผูรั้บมอบอ านาจ) ลงช่ือเจ้าหน้าท่ีเจ้าของเร่ือง .................................................................................

      (.................................................................................................) วันท่ี......................................................................................................................

วันท่ี.......................................................................................................................................

รับคืนค าขอ  ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบท้ังหมด เน่ืองจาก

ลงช่ือ................................................................................(ผูย้ื่นค าขอ/ผูรั้บมอบอ านาจ)          ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

      (.................................................................................................)          การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถว้น

วันท่ี........................................................................................................................... ท่านมีสิทธิ์ยื่นค าขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถว้นและสอดคล้องเป็นไป
ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนค าขอคร้ังน้ีก็ได้ ขอให้ยื่นค าอุทธรณ์เป็นหนังสือ

ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วันท าการ 

นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงช่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ี.........................................................วันท่ี............................

13. หนังสือมอบอ านาจท่ัวไป (ฉบับจริง)(กรณีผูด้ าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง)
จ านวน1 ฉบับ

หมายเหต ุเอกสารท่ีเป็นส าเนาท้ังหมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผูด้ าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
หรือผูรั้บมอบอ านาจท่ัวไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้

(ส าหรับผูป้ระกอบการ) ข้ันตอนท่ี 4  ลงลายมือช่ือรับทราบผลการรับค าขอ

    - กรณีผูด้ าเนนิกิจการเปน็นติบิคุคลการมอบอ านาจทัว่ไปตอ้งเปน็ไปตามเง่ือนไขของนติบิคุคลผู้

ขออนญุาตอาจตอ้งประทบัตราส าคญัของบริษัทดว้ยในกรณีทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืรับรองการจด

ทะเบยีนนติบิคุคล

(ส าหรับผูป้ระกอบการ) ข้ันตอนท่ี 4  ลงลายมือช่ือรับทราบผลการรับค าขอ
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