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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
2) คาสั่งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 495/2555 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: จังหวัดนครราชสีมา
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง กาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 70 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน
11. ช่องทางการให้บริการ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 0 4446 5010-4 ต่อ 105 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
1. มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522กาหนดให้ใบอนุญาตผลิตอาหารที่ออกตามมาตรา 14 แห่ง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สามนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับอนุญาต
ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคาขอเสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าวแล้วจะประกอบกิจการต่อไป
ก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตต่ออายุใบอนุญาตนั้น การขอต่ออายุและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 1)
2. สถานที่ผลิตอาหารต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแต่กรณี ดังนี้
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2.1. กรณีเป็นสถานที่ผลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน้าบริโภคฯ)
2.2. กรณีเป็นสถานที่ผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ ต้อง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนม
พร้อมดื่มชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์)
2.3. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่า และชนิดที่ปรับกรด ต้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเป็นกรดต่า
และอาหารปรับกรด)
2.4. กรณีเป็นสถานที่ฉายรังสีอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี ประกาศ
ณ วันที่ 14 กันยายน 2553
2.5. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่าย ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่
บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจาหน่าย)
2.6. กรณีเป็นสถานที่ผลิตเกลือบริโภค ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตเกลือบริโภค
2.7. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารทั่วไป ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522
2.8. กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 2.1-2.7 ที่มีการกาหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแก้ไข
เพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2) ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทั่วไป)
เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ
2. ผู้ยื่นขออนุญาต ต้องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคาขอได้
3. ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) และให้ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ
4. การไม่อนุญาตคาขอ : สานักงานสาธารณสุขนครราชสีมาจะพิจารณาไม่อนุญาตคาขอฯ ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
4.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ
หรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
4.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 2 ข้างต้น หรือผล
การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นคาขอฯ ส่งมอบเอกสารหลักฐานไว้
5. การคืนคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะส่งคืนคาขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคาขอฯ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่ตกลง (กาหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบ
คาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1) การตรวจสอบเอกสาร
2) การตรวจสอบเอกสาร
3) การตรวจสอบเอกสาร

4) การตรวจสอบเอกสาร
5) การพิจารณา

6) การลงนาม
7) การแจ้งผลพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้ประกอบการยื่นคาขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน
60 นาที
ของเอกสารหลักฐาน
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้ยื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตาม
บันทึกข้อบกพร่อง ภายในเวลาที่
กาหนด และนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ
OSSC
กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่นคาขอรอรับ
5 นาที
ใบรับคาขอไว้เป็นหลักฐาน
กรณีสถานที่ผลิตอาหารตั้งอยู่จังหวัด
68 วันทา
นครราชสีมาให้สานักงานสาธารณสุข
การ
จังหวัดเป็นผู้อนุญาต คณะผู้ประเมิน
ของจังหวัด ประเมินความถูกต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมายทั้งด้านสถานที่
และด้านเอกสาร
ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณาอนุญาต
5 วันทาการ
หรือไม่อนุญาต
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาภายใน
60 นาที
7 วันทาการหลังเสร็จสิ้นการพิจารณา
ออกใบชาระค่าธรรมเนียม แล้วแต่
กรณี และส่งมอบ ใบอนุญาตและ/
หรือหนังสือ แก่ผู้ประกอบการ

ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

หมายเหตุ

-

-

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

ระยะเวลาดาเนินการรวม 75 วันทาการ
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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15.2) เอกสารอื่นๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1) แบบตรวจสอบคาขอและบันทึก
ข้อบกพร่อง
2) คาขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร(
ตามแบบ อ.3) (ผู้ดาเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบคาขอฯ) (ดูได้ใน
แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก)
3) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
(รายละเอียดตามหมายเหตุ)

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

-

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0

1

ชุด

4) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินกิจการของนิติ
บุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะนิติ
บุคคล) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้ดาเนินกิจการ 1 คน) อาจต้อง
ประทับตราสาคัญของบริษัทในกรณี
ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล และกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดาเนินกิจการให้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงผู้
ดาเนินกิจการด้วย
5) กรณีไม่มีเอกสารหนังสือรับรอง หรือ
สาเนาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิต
อาหาร ให้แนบ บันทึกคาให้การ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ)

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

1 สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(เฉพาะบุคคลธรรมดา)
2 สาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลที่แจ้ง
วัตถุประสงค์ และผู้มี
อานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูข้ อ
อนุญาต (เฉพาะนิติ
บุคคล)(คัดลอกจากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
-

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

(บันทึกคาให้การเรื่องการต่อ
อายุใบอนุญาตผลิต จานวน 1
ฉบับ กรณีทไี่ ม่มีสาเนาหนังสือ
รับรองระบบ
GMP/HACCP/ISO22000 ตาม
มาตรฐานสากลหรือสาเนา
หนังสือรับรองระบบ GMP ตาม
มาตรฐานกฎหมายที่ครอบคลุม
อาหารที่ผลิตและยังไม่
หมดอายุ)
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

6) กรณีมีเอกสารหนังสือรับรอง หรือ
สาเนาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิต
อาหาร ให้แนบสาเนาหนังสือรับรอง
หรือสาเนาผลการตรวจ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ)

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

7) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ที่
ได้รับอนุญาตไว้ (ฉบับจริง)
8) หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้
ดาเนินกิจการไม่ได้มาดาเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
(ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน) กรณีผู้
ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลการมอบ
อานาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญของบริษัทด้วย ใน
กรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล)

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

1

0

ฉบับ

(สาเนาหนังสือรับรองระบบ
GMP/HACCP/ISO22000 ตาม
มาตรฐานสากลหรือสาเนา
หนังสือรับรองระบบ GMP ตาม
มาตรฐานกฎหมายที่ออกโดย
สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรือออกโดยหน่วย
ตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ
สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาที่ครอบคลุมอาหารที่
ผลิตและยังไม่หมดอายุ หรือ
- สาเนาผลการตรวจสอบ
สถานที่ผลิตอาหารที่ผ่านตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือของ
หน่วยตรวจประเมินที่ขึ้น
ทะเบียนกับสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาที่
เป็นผลการตรวจภายใน 1 ปี
-

1

0

ฉบับ

-
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16. ค่าธรรมเนียม
1) เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้าและคนงานตั้งแต่ 7 คน แต่ไม่ถึง 20 คน
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
2) เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้าและคนงานตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท
3) เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้า แต่ไม่ถึง 10 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 6,000 บาท
4) เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมตั้งแต่ 10 แรงม้า แต่ไม่ถึง 25 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 7,000 บาท
5)
6)

เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมตั้งแต่ 25 แรงม้า แต่ไม่ถึง 50 แรงม้า
ค่าธรรมเนียม 8,000 บาท
เครื่องจักรที่ใช้มีกาลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป
ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท
หมายเหตุ การชาระค่าธรรมเนียม ข้อ1-6 สามารถชาระค่าธรรมเนียมได้ที่
งานการเงิน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ชั้น1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55
โทรสาร 0 2590 1556
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556 สายด่วนของรัฐบาล 1111 สานักอาหาร โทร. 02-590-7320
2) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก
เขตดุสิต กทม. 10300

7/7

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (ต่ออายุใบอนุญาต)
2)
แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก
19. หมายเหตุ
1. การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3)
1.1 ระยะเวลา 75 วันทาการ (กรณีไม่มีเอกสารหนังสือรับรอง หรือสาเนาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร)
เนื่องจากต้องตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
1.2 ระยะเวลา 11 วันทาการ (กรณีมีเอกสารหนังสือรับรอง หรือสาเนาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร) จึงไม่
จาเป็นต้องตรวจสถานที่ผลิตอาหารโดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มีอานาจ
ไม่นับรวมเวลาการชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ
2. เอกสารที่เป็นสาเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองเอกสารได้
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

13/07/2558
คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทา/แก้ไข (User)
พิสิทธิ์ คงศักดิ์ตระกูล
-

