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คู่มือส าหรับประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   

         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

                                         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา     
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบ้ริการ: จังหวัดนครราชสีมา 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  5   วันท าการ  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน     0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทน

ใบอนุญาตฯ  
11. ช่องทางการให้บริการ 

 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
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 (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)               
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ์ 
 มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ได้ก าหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้าซึ่งอาหารเพื่อจ าหน่าย เว้นแต่จะ
ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2522) 
 มาตรา 18 ก าหนดให้ใบอนุญาตน าเข้าอาหารที่ออกตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ให้ใช้ได้จนถึง
วันท่ี 31 ธันวาคมของปีท่ีสามนับแต่ปีท่ีออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอเสียก่อน
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ใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะส่ังไม่อนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาตนั้น 
 มาตรา 22 ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลาย ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งต่อผู้อนุญาต และยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีทราบถึงการสูญหายหรือถูกท าลายดังกล่าว การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 2) 
เง่ือนไข 
 ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานด้วยตัวเองโดยการรับค าขอท่ี OSSC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา 
 ผู้ยื่นค าขอ ต้องสามารถมีอ านาจตัดสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มี
อ านาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอ านาจเป็นผู้ด าเนินการแทนแนบด้วย) 
 ก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบค าขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบ
ตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลท่ีสามารถลงนามรับรอง ได้แก่ ผู้ด าเนินกิจการหรือ
กรรมการท่ีมีอ านาจฯ หรือ ผู้รับมอบอ านาจ 
 การไม่อนุญาตค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะพิจารณาไม่อนุญาตค าขอฯ ในกรณีท่ีผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดท่ีระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 
 การคืนค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะส่งคืนค าขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นค าขอฯ ใน
กรณีท่ีผู้ยื่นค าขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา 

 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐาน 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้ย่ืนค า
ขอด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามบันทึกข้อบกพร่อง ภายในเวลา
ที่ก าหนด และน ามาย่ืนต่อ
เจ้าหน้าท่ี ณ OSSC 

 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ย่ืนค าขอรอ
รับใบรับค าขอไว้เป็นหลักฐาน 

5 นาที กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

 

5) การพิจารณา 
 

ผู้ประเมิน/คณะประเมิน/
ผู้เชี่ยวชาญ ด าเนินการประเมิน
ความสอดคล้องตามกฎหมาย 

4 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

7) การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณาอนุญาต
หรือไม่อนุญาต 

5 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

8) - 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการพิจารณา
ภายใน 7 วันท าการหลังเสร็จสิ้น
การพิจารณา ออกใบสั่งช าระ
ค่าธรรมเนียม และส่งมอบ
ใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการต่อไป 
 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 11  วันท าการ 
 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) กรณีการขอต่ออายุใบอนุญาตน า
หรือสั่งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ อ.8) : 1.
แบบตรวจสอบค าขอและบันทึก
ข้อบกพร่อง  

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

2) 2.ค าขอต่ออายุใบอนุญาตน าหรือ
สั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
ตาม (แบบ อ.8) (ดูได้ใน
แบบฟอร์มตัวอย่าง) 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนามตามหนังสือรับรอง
ของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 

3) 3.ใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้า
มาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7) ที่
ได้รับอนุญาตไว้  
 
 
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

4) 4.เอกสารที่เกี่ยวข้อง  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

0 1 ชุด ได้แก่  
4.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลที่แจ้ง
วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
(เฉพาะนิติบุคคล)(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 
เดือน) 
4.2 ส าเนาหนังสือรับรองสัญชาติ
ของนิติบุคคลจากกระทรวง
พาณิชย์ (บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) 
(เฉพาะนิติบุคคลที่เป็นบริษัท) 
)(คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้
ไม่เกิน 6 เดือน) ในกรณีที่ผู้ขอ
อนุญาตเป็นนิติบุคคลต่างด้าว 
ต้องย่ืนหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติบุคคลต่างด้าว
จากกระทรวงพาณิชย์ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจอาหารที่ขออนุญาต 
จ านวน 1 ฉบับ หรือบัตรส่งเสริม
การลงทุนตามประเภทธุรกิจ
อาหารที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนผลิตเพื่อจ าหน่ายจาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (บีโอไอ) 

5) 5.หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินกิจการของ
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต (เฉพาะนิติ
บุคคล)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้
ด าเนินกิจการ 1 คน) อาจต้อง
ประทับตราส าคัญของบริษัทใน
กรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล ทั้งน้ีให้
แนบส าเนาบัตรประชาชน หรือ
ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่าง
ด้าว)ของกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามของนิติบุคคลที่ลงนามใน
หนังสือมอบอ านาจแต่งต้ังฯ(และ
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ด าเนิน
กิจการให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงผู้ด าเนินกิจการด้วย) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

6) 6. หนังสือมอบอ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วยตนเอง) 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อ
ผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) โดยระบุ
อ านาจให้ชัดเจน เช่น มีอ านาจใน
การย่ืนค าขอฯ /แก้ไขเพิ่มเติม/ลง
ชื่อรับทราบข้อบกพร่อง เป็นต้น 
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล
การมอบอ านาจทั่วไปต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูข้อ
อนุญาต และแนบส าเนาบัตร
ประชาชนของกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามตามหนังสือรับรอง
ฯ ทั้งน้ีให้แนบส าเนาบัตร
ประชาชนผู้รับมอบอ านาจด้วย) 

7) กรณีการขอใบแทนใบอนุญาตน า
หรือสั่งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ อ.9) :  
1.แบบตรวจสอบค าขอและบันทึก
ข้อบกพร่อง  

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

8) 2.ค าขอใบแทนใบอนุญาตน าหรือ
สั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 
(แบบ อ.9) (ดูได้ในแบบฟอร์ม
ตัวอย่าง) 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนามตามหนังสือรับรอง
ของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 

9) 3.ใบรับแจ้งความว่าใบอนุญาตน า
หรือสั่งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักรสูญหายของสถานี
ต ารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตน้ัน
สูญหาย หรือใบอนุญาตน าหรือสั่ง
อาหารเข้ามาในราชอาณาจักรที่
ช ารุดหรือถูกท าลาย  แล้วแต่
กรณี 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

10) 4.หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณี
ผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วยตนเอง)  

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อ
ผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) โดยระบุ
อ านาจให้ชัดเจน เช่น มีอ านาจใน
การย่ืนค าขอฯ /แก้ไขเพิ่มเติม/ลง
ชื่อรับทราบข้อบกพร่อง เป็นต้น 
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล
การมอบอ านาจทั่วไปต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูข้อ
อนุญาต และแนบส าเนาบัตร
ประชาชนของกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามตามหนังสือรับรอง
ฯ ทั้งน้ีให้แนบส าเนาบัตร
ประชาชนผู้รับมอบอ านาจด้วย) 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) การต่ออายุใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 15,000 บาท 
2) ใบแทนใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 

ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 500 บาท 
การช าระค่าธรรมเนียม ข้อ1-2 สามารถช าระค่าธรรมเนียมได้ท่ี 
งานการเงิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ต้ังแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1)  ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556     

 E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556  สายด่วนของรัฐบาล 1111 ส านักอาหาร โทร. 02-590-7320  
2)  ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC) 
 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105 
3)  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1          

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบ (อ.8) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 
2) แบบ (อ.9) ค าขอใบแทนใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 
3) ตัวอย่างหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
4) ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจท่ัวไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
5) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (checklist) 

19. หมายเหตุ 
1. ระยะเวลาด าเนินการรวม 11 วันท าการโดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มี
อ านาจ ไม่นับระยะเวลาการแก้ไขเอกสารให้สมบูรณ์หรือการชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ 
2.  การตรวจสถานท่ีน าเข้าหรือสถานท่ีเก็บอาหารให้เป็นไปตามข้อก าหนดในคู่มือส าหรับประชาชนของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยตามกรณี 
3.  เอกสารที่เป็นส าเนาท้ังหมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจท่ัวไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้ 
 

วันที่พิมพ ์ 13/07/2558 
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดท า / แก้ไข (User) 
จัดท าโดย พิสิทธ์ิ  คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


