
รูปแบบการลงทะเบียนในระบบ National Single Window (NSW) เพื่อใช้รับ-ส่งข้อมูลกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (10 เมษายน 2559) 

แบบ 

ผู้ประกอบการ อย. NSW XML via SWH/e-Form 

การตรวจสอบทะเบียนเมื่อส่งค าขอฯ หมายเหตุ ผู้มอบ
อ านาจ 

ผู้รับมอบ
อ านาจ 

การลงทะเบียน 
อย. 

การลงทะเบียน 
NSW 

Cert ที่ใช้ 
Attorney 

ID 

Informant 
ID Card 
Number 

1 นิติบุคคล
ผู้ถือ
ใบอนุญาต 

พนักงานใน
บริษัท 

มอบอ านาจให้
พนักงานใน
บริษัท 

ลงทะเบียนแบบ
นิติบุคคลใน
นามผู้ถือ
ใบอนุญาต 

นิติบุคคล ไม่ต้อง
ระบุ 

เลข 13 หลัก
ของพนักงาน
ผู้รับมอบ
อ านาจ 

1. ตรวจว่า Company Tax ID ในค าขอฯ 
นั้นเคยลงทะเบียน NSW แบบนิติ
บุคคลมาแล้วหรือไม ่

2. ตรวจ Tax ID ใน Cert. และ 
Company Tax ID ของข้อมูลค าขอฯ 
ว่าต้องตรงกัน 

3. ตรวจสอบข้อมลูผู้ถือใบอนุญาต ใน 
ระบบBack Office เที่ยบกับข้อมลู
ใบอนุญาตที่มาขอกับอย. ก่อนหนา้ 

  

 

2 นิติบุคคล
ผู้ถือ
ใบอนุญาต 

พนักงานใน
บริษัท 

มอบอ านาจให้
พนักงานใน
บริษัท 

ลงทะเบียนแบบ
นิติบุคคลผู้ถือ
ใบอนุญาต (ใน
การแจ้งชื่อเพ่ือ
ลงทะเบียน
จะต้องเป็นชื่อ
ของพนักงานคน
นั้นๆ) 

 

บุคคล เลข 13 
หลักของ
พนักงาน
ผู้รับมอบ
อ านาจ 

เลข 13 หลัก
ของพนักงาน
ผู้รับมอบ
อ านาจ 

วิธีนี้ยกเลิก 

เนื่องจากไม่สอดคล้องกับ 

วิธีการลงทะเบียน ของ NSW 

3 นิติบุคคล
ผู้ถือ
ใบอนุญาต 

บุคคลภายนอก มอบอ านาจให้
บุคคลภายนอก 

ลงทะเบียนแบบ
บุคคล (ผู้รับ
มอบอ านาจ) 

บุคคล เลข 13 
หลักของ
ผู้รับมอบ
อ านาจ 

 

เลข 13 หลัก
ของผู้รับมอบ
อ านาจ 

 เหมือนแบบท่ี 2   



แบบ 

ผู้ประกอบการ อย. NSW XML via SWH/e-Form 

การตรวจสอบทะเบียนเมื่อส่งค าขอฯ หมายเหตุ ผู้มอบ
อ านาจ 

ผู้รับมอบ
อ านาจ 

การลงทะเบียน 
อย. 

การลงทะเบียน 
NSW 

Cert ที่ใช้ 
Attorney 

ID 

Informant 
ID Card 
Number 

4 บุคคลผู้
ถือ
ใบอนุญาต 

ไม่มี บุคคลผู้ถือ
ใบอนุญาต 

ลงทะเบียนแบบ
บุคคล (ผู้ถือ
ใบอนุญาต) 

บุคคล (ผู้
ถือ
ใบอนุญาต) 

 ไม่ต้อง
ระบุ 

เลข 13 หลัก
ของผู้ถือ
ใบอนุญาต 

1. ตรวจว่า Citizen ID (ในฟิลด์ 
Company Tax ID) ในค าขอฯ นั้นเคย
ลงทะเบียนNSW แบบบุคคลมาแล้ว
หรือไม ่

2. ตรวจ Citizen ID ใน Cert. และ 
Citizen ID (ในฟิลด์ Company Tax 
ID) ของข้อมูลค าขอฯ ว่าต้องตรงกัน 

3. ตรวจสอบข้อมลูผู้ถือใบอนุญาต ใน 
ระบบBack Office เที่ยบกับข้อมลู
ใบอนุญาตที่มาขอกับอย. ก่อนหนา้ 

 

5 บุคคลผู้
ถือ
ใบอนุญาต 

บุคคลอื่น มอบอ านาจให้
บุคคลอื่น 

ลงทะเบียนแบบ
บุคคล (ผู้รับ
มอบอ านาจ) 

บุคคลที่
ได้รับมอบ
อ านาจ 

เลข 13 
หลักของ
ผู้รับมอบ
อ านาจ 

เลข 13 หลัก
ของผู้รับมอบ
อ านาจ 

1. ตรวจว่า Attorney ID นั้น เคย
ลงทะเบียน NSW แบบบุคคลมาแล้ว
หรือไม ่

2. ตรวจว่า Attorney ID และ 
Informant Card ID ต้องตรงกัน 

3. ตรวจ Citizen ID ใน Cert. และ 
Citizen ID (ในฟิลด์ Attorney ID) 
ของข้อมูลค าขอฯ ว่าต้องตรงกัน 

4. ตรวจสอบข้อมลูผู้ถือใบอนุญาต และ
ผู้รับมอบอ านาจใน ระบบ Back 
Office เที่ยบกับข้อมูลใบอนุญาตที่มา
ขอกับอย. ก่อนหน้า 

 

 


