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ประเภทค้าข้าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ 

ผู้ส่งออกทั่วไป ผู้ส่งออกขา้วสารบรรจุกล่องหรือหบีห่อ ผู้ส่งออกชายแดน 

1. หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
แสดงวัตถุประสงค์ ในการค้ าข้ าวส่ งไป จําห น่าย
ต่างประเทศ รายชื่อกรรมการซึ่งมีจํานวนบุคคลสัญชาติไทย
เกินกึ่งหนึ่ง ผู้มีอํานาจผูกพันนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน 
สถานที่ตั้งสํานักงาน ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นคําขออนุญาต  
ไม่เกินหนึ่งเดือน กรณีเป็นบริษัทจํากัด บริษัทมหาชน
จํากัด รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน  
นิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วย 
2. หลักฐานแสดงการถือหุ้น (เช่น แบบ บอจ. 5 เป็นต้น) 
กรณีเป็นบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด รัฐวิสาหกิจ
ประเภทบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ 
มีทุนรวมอยู่ด้วย 
3 . หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ กํากับ ดูแล
รัฐ วิสาห กิจ  โดยห นั งสือรับรองให้แสดงราย ชื่อ
คณะกรรมการ ผู้อํานวยการ ผู้จัดการ กรรมการซึ่งเป็น  

1. หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
แสดงวัตถุประสงค์ ในการค้ าข้ าวส่ งไปจํ าห น่ าย
ต่างประเทศ รายชื่อกรรมการ ผู้มีอํานาจผูกพันนิติ
บุคคล ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้งสํานักงาน ซึ่งรับรอง
ไว้ก่อนยื่นคําขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณีเป็น
บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด รัฐวิสาหกิจประเภท
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุน
รวมอยู่ด้วย 
2. หลักฐานแสดงการถือหุ้น (เช่น แบบ บอจ.5 เป็นต้น) 
กรณีเป็นบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด รัฐวิสาหกิจ
ประเภทบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ 
มีทุนรวมอยู่ด้วย 
3 . หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ กํากับ ดูแล
รั ฐ วิ ส าห กิ จ  โด ยห นั งสื อ รั บ รอ งแ ส ด งราย ชื่ อ
คณะกรรมการ ผู้อํานวยการ ผู้จัดการ กรรมการซึ่งเป็น 
 

1. หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
แสดงวัตถุประสงค์ ในการค้ าข้ าวส่ งไปจํ าห น่ าย
ต่างประเทศ  รายชื่อกรรมการ ผู้มี อํานาจผูกพัน  
นิ ติ บุคคล  ทุนจดทะเบียน  สถานที่ ตั้ งสํ านักงาน  
ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นคําขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน 
กรณีเป็นนิติบุคคล  
2. หลักฐานแสดงการถือหุ้น (เช่น แบบ บอจ. 5 เป็นต้น) 
กรณีเป็นบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด รัฐวิสาหกิจ
ประเภทบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ
มีทุนรวมอยู่ด้วย 
3 . หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ กํากับ ดูแล
รัฐ วิสาห กิจ  โดยห นั งสือรับรองให้แสดงราย ชื่อ
คณะกรรมการ ผู้อํานวยการ ผู้จัดการ กรรมการซึ่งเป็น
ผู้ แ ท น ข อ งรั ฐ วิ ส าห กิ จ ใน กิ จ ก าร อั น เ กี่ ย ว กั บ
บุคคลภายนอก ทุน วัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไป 



๒ 

 

 

ประเภทค้าข้าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ 

ผู้ส่งออกทั่วไป ผู้ส่งออกขา้วสารบรรจุกล่องหรือหบีห่อ ผู้ส่งออกชายแดน 

ผู้ แ ท น ขอ งรั ฐ วิ ส าห กิ จ ใน กิ จก าร อั น เกี่ ยวกั บ
บุคคลภายนอก ทุน วัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไป
จําหน่ายต่างประเทศ ซึ่ งรับรองไว้ก่อนยื่นคําขอ
อนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจ 
4. ภาพถ่ายใบสําคัญแสดงการรับจดทะเบียนสหกรณ์
หรือกลุ่มเกษตรกร และหนังสือรับรองของส่วน
ราชการที่ กํากับดูแล โดยหนังสือรับรองให้แสดง
รายชื่อคณะกรรมการ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของ
สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก ทุน วัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไป
จําหน่ายต่างประเทศ กรณี เป็นสหกรณ์หรือกลุ่ม
เกษตรกร 
5. หลักฐานการมีเงินทุนจดทะเบียนที่ได้เรียกชําระ
แล้วไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท กรณีเป็นบริษัทจํากัด 
บริษัทมหาชนจํากัด  
6. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองใน
การมีสถานที่ เก็บข้าวเพื่อส่งออก กรณีเป็นบริษัท
จํากัด บริษัทมหาชนจํากัด 
7. หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นมายื่น
คําขออนุญาต 
 

ผู้แทนของรัฐวิสาหกิจในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
ทุ น  วั ต ถุ ป ระส งค์ ใน ก ารค้ าข้ า วส่ ง ไป จํ าห น่ าย
ต่างประเทศ ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นคําขออนุญาตไม่เกิน
หนึ่งเดือน กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจ 
4. ภาพถ่ายใบสําคัญแสดงการรับจดทะเบียนสหกรณ์
หรือกลุ่มเกษตรกร และหนังสือรับรองของส่วนราชการ
ที่ กํ า กับ ดูแล  โดยห นั งสือรับ รองให้แสดงราย ชื่อ
คณะกรรมการ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของสหกรณ์หรือ
กลุ่มเกษตรกรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทุน 
วัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ 
กรณีเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร 
5. ภาพถ่ายทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
6. ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคล
ธรรมดา 
7. หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นมายื่นคํา
ขออนุญาต 
8. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสํานักงาน รวมทั้งแผนผัง
สถานที่เก็บข้าว 
 
 

จําหน่ายต่างประเทศ  ซึ่ งรับรองไว้ก่อนยื่นคําขอ
อนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจ 
4. ภาพถ่ายใบสําคัญแสดงการรับจดทะเบียนสหกรณ์
หรือกลุ่มเกษตรกร และหนังสือรับรองของส่วนราชการ
ที่ กํ ากับ ดูแล  โดยหนังสือรับรองให้แสดงรายชื่ อ
คณะกรรมการ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของสหกรณ์หรือ
กลุ่มเกษตรกรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทุน 
วัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ 
กรณีเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร 
5. ภาพถ่ายทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
6. ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคล
ธรรมดา 
7. หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นมายื่น
คําขออนุญาต 
8. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ ตั้งสํานักงาน  รวมทั้ ง
แผนผังสถานที่เก็บข้าว 
 



๓ 

 

 

ประเภทค้าข้าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ 

ผู้ส่งออกทั่วไป ผู้ส่งออกขา้วสารบรรจุกล่องหรือหบีห่อ ผู้ส่งออกชายแดน 

8. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสํานักงาน รวมทั้งแผนที่ 
และแผนผังสถานที่ เก็บข้าว กรณี เป็นบริษัทจํากัด 
บริษัทมหาชนจํากัด รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท หรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วย 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 

ประเภทผูน้ําเข้าข้าวจากต่างประเทศ ประเภทสีขา้ว ประเภทนายหน้าคา้ขา้ว 

1. หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

แสดงวัตถุป ระสงค์ ในการค้ าข้ าวนํ าเข้ าข้ าวจาก

ต่างประเทศ  รายชื่อกรรมการ ผู้มีอํานาจผูกพันนิติบุคคล 

ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้งสํานักงานซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่น

คําขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณีเป็นนิติบุคคล         

2. หลักฐานแสดงการถือหุ้น (เช่น แบบ บอจ. 5 เป็นต้น) 

กรณีเป็นบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด รัฐวิสาหกิจ

ประเภทบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ

มีทุนรวมอยู่ด้วย 

3 . หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ กํากับ ดูแล

รั ฐ วิ ส าห กิ จ  โด ยห นั งสื อ รั บ รอ งแ ส ด งราย ชื่ อ

คณะกรรมการ ผู้ อํานวยการ ผู้จัดการ กรรมการ  

ซึ่งเป็นผู้แทนของรัฐวิสาหกิจในกิจการอันเกี่ยวกับ

บุคคลภายนอก ทุน วัตถุประสงค์ในการค้าข้าวนําเข้าข้าว

จากต่างประเทศ ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นคําขออนุญาตไม่เกิน

หนึ่งเดือน กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจ 
 

1. หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

แสดงวัตถุประสงค์ในการค้าข้าว รายชื่อกรรมการซึ่งมี

จํานวนบุคคลสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่ง ผู้มีอํานาจผูกพันนิติ

บุคคล ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้งสํานักงาน ซึ่งรับรองไว้

ก่อนยื่นคําขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณีเป็นนิติ

บุคคล       

2. หลักฐานแสดงการถือหุ้น (เช่น แบบ บอจ. 5 เป็นต้น) 

กรณีเป็นบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด รัฐวิสาหกิจ

ประเภทบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ

มีทุนรวมอยู่ด้วย 

3 . หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ กํากับ ดูแล

รั ฐ วิ ส าห กิ จ  โด ยห นั งสื อ รั บ รอ งแ ส ด งราย ชื่ อ

คณะกรรมการ ผู้ อํานวยการ ผู้จัดการ กรรมการ  

ซึ่งเป็นผู้แทนของรัฐวิสาหกิจในกิจการอันเกี่ยวกับ

บุคคลภายนอก  ทุน  วัตถุประสงค์ ในการค้ าข้ าว  

ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นคําขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณี

เป็นรัฐวิสาหกิจ 
 

1. หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

แสดงวัตถุประสงค์ในการค้าข้าว  รายชื่อกรรมการ ผู้มีอํานาจ

ผูกพันนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน สถานที่ ตั้งสํานักงาน  

ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นคําขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน 

กรณีเป็นนิติบุคคล          

2. หลักฐานแสดงการถือหุ้น (เช่น แบบ บอจ. 5 เป็นต้น) 

กรณีเป็นบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด รัฐวิสาหกิจ

ประเภทบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ 

มีทุนรวมอยู่ด้วย 

3 . หนังสือรับรองของส่วนราชการที่ กํากับ ดูแล

รั ฐ วิ ส าห กิ จ  โด ยห นั งสื อ รั บ รอ งแ ส ด งราย ชื่ อ

คณะกรรมการ ผู้ อํานวยการ ผู้จัดการ กรรมการ  

ซึ่งเป็นผู้แทนของรัฐวิสาหกิจในกิจการอันเกี่ยวกับ

บุคคลภายนอก  ทุ น  วัตถุ ประสงค์ ในการค้ าข้ าว  

ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นคําขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณี

เป็นรัฐวิสาหกิจ 
 

 
 
 
 



๕ 

 

 

ประเภทผูน้ําเข้าข้าวจากต่างประเทศ ประเภทสีขา้ว ประเภทนายหน้าคา้ขา้ว 

4. ภาพถ่ายใบสําคัญแสดงการรับจดทะเบียนสหกรณ์

หรือกลุ่มเกษตรกร และหนังสือรับรองของส่วนราชการ

ที่ กํ ากับ ดูแล  โดยหนังสือรับรองให้แสดงรายชื่อ

คณะกรรมการ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของสหกรณ์หรือ

กลุ่มเกษตรกรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทุน 

วัตถุประสงค์ในการค้าข้าวนําเข้าข้าวจากต่างประเทศ 

กรณีเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร 

5. ภาพถ่ายทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา    

6. ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคล

ธรรมดา 

7.หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นมายื่น

คําขออนุญาต 
8. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสํานักงาน 

4. ภาพถ่ายใบสําคัญแสดงการรับจดทะเบียนสหกรณ์

หรือกลุ่มเกษตรกร และหนังสือรับรองของส่วนราชการ

ที่ กํ ากับ ดูแล  โดยหนังสือรับรองให้แสดงรายชื่อ

คณะกรรมการ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของสหกรณ์หรือ

กลุ่มเกษตรกรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทุน 

วัตถุประสงค์ ในการค้าข้าว กรณี เป็นสหกรณ์หรือ  

กลุ่มเกษตรกร 

5. ภาพถ่ายทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

6. ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคล

ธรรมดา 

7. ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. ๔) 

ซึ่งยังคงได้รับอนุญาตอยู่จนถึงปีที่ยื่นคําขออนุญาต 

8. หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นมายื่น

คําขออนุญาต 

9. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสํานักงานและโรงสี 
 

4. ภาพถ่ายใบสําคัญแสดงการรับจดทะเบียนสหกรณ์

หรือกลุ่มเกษตรกร และหนังสือรับรองของส่วนราชการ

ที่ กํ ากับ ดูแล  โดยหนังสือรับรองให้แสดงรายชื่อ

คณะกรรมการ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของสหกรณ์หรือ

กลุ่มเกษตรกรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทุน 

วัตถุประสงค์ในการค้าข้าว กรณี เป็นสหกรณ์หรือ  

กลุ่มเกษตรกร 

5. ภาพถ่ายทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา    

6. ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคล

ธรรมดา 

7. หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นมายื่น

คําขออนุญาต 

8. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสํานักงาน 
 

 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 

ประเภทขายสง่ ประเภททา่ขา้ว 

1. หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงวัตถุประสงค์ในการค้า

ข้าว  รายชื่อกรรมการ ผู้มีอํานาจผูกพันนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้งสํานักงาน

ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นคําขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณีเป็นนิติบุคคล          

2. หลักฐานแสดงการถือหุ้น (เช่น แบบ บอจ. 5 เป็นต้น) กรณีเป็นบริษัทจํากัด 

บริษัทมหาชนจํากัด รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ

มีทุนรวมอยู่ด้วย 
3. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ โดยหนังสือรับรองแสดง
รายชื่อคณะกรรมการ ผู้อํานวยการ ผู้จัดการ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของรัฐวิสาหกิจ
ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทุน วัตถุประสงค์ในการค้าข้าว ซึ่งรับรองไว้
ก่อนยื่นคําขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจ 

4. ภาพถ่ายใบสําคัญแสดงการรับจดทะเบียนสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร และ

หนังสือรับรองของส่วนราชการที่กํากับดูแล โดยหนังสือรับรองให้แสดงรายชื่อ

คณะกรรมการ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรในกิจการอัน

เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทุน วัตถุประสงค์ในการค้าข้าว กรณีเป็นสหกรณ์หรือ  

กลุ่มเกษตรกร 

5. ภาพถ่ายทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา          

6. ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

7. หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นมายื่นคําขออนุญาต 

8. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสํานักงาน 

1. หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงวัตถุประสงค์ในการค้าข้าว  

รายชื่อกรรมการซึ่ งมี จํ านวนบุคคลสัญชาติ ไทยเกินกึ่งหนี่ ง ผู้ มี อํ านาจผูกพัน  

นิติบุคคล ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้งสํานักงาน ซึ่งรับรองไว้ก่อนยื่นคําขออนุญาต  

ไม่เกินหนึ่งเดือน กรณีเป็นนิติบุคคล      

2. หลักฐานแสดงการถือหุ้น (เช่น แบบ บอจ. 5 เป็นต้น) กรณีเป็นบริษัทจํากัด 

บริษัทมหาชนจํากัด รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ

มีทุนรวมอยู่ด้วย     

3. หนังสือรับรองของส่วนราชการที่กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ โดยหนังสือรับรองแสดง

รายชื่อคณะกรรมการ ผู้อํานวยการ ผู้จัดการ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของรัฐวิสาหกิจ

ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทุน วัตถุประสงค์ในการค้าข้าว ซึ่งรับรองไว้

ก่อนยื่นคําขออนุญาตไม่เกินหนึ่งเดือน กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจ 

4. ภาพถ่ายใบสําคัญแสดงการรับจดทะเบียนสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร และ

หนังสือรับรองของส่วนราชการที่กํากับดูแล โดยหนังสือรับรองให้แสดงรายชื่อ

คณะกรรมการ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรในกิจการ  

อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทุน วัตถุประสงค์ในการค้าข้าว กรณีเป็นสหกรณ์หรือ  

กลุ่มเกษตรกร 

5. ภาพถ่ายทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

6. ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

 
 



๗ 

 

 

ประเภทขายสง่ ประเภททา่ขา้ว 

 7. ภาพถ่ายหนังสือรับรองการเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร กรณีเป็นตลาดกลางใน

ความส่งเสริมของจังหวัดและกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

8. หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่นมายื่นคําขออนุญาต 

9. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสํานักงานและท่าข้าว 
 

 


