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แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องสำหรับคำขอแก้ไขของอำหำรที่ได้รับอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร (สบ.4)/
แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องสำหรับคำขอแก้ไขของรำยกำรทะเบียนตำรับอำหำร (อ.19) ประเภท ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
ชื่อ-สกุล ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ.................................................................................................................................
โทรศัพท์..................................................................E-mail................................................................................................
ชื่อสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ........................................................................................................................................................
เลขที่ใบอนุญำตผลิต/นำเข้ำ/สถำนที่ผลิต..........................................................................................................................
ชื่ออำหำร (ภำษำไทย)........................................................................................................................................................
ชื่ออำหำร (ภำษำอังกฤษ)...................................................................................................................................................

*โปรดนำเอกสำรนี้และใบรับคำขอ
แนบมำพร้อมกำรแก้ไขข้อบกพร่อง
(ถ้ำมี) ในครั้งต่อไป*

 ขอให้ผู้ยื่นคำขอจัดเรียงเอกสำรตำมบัญชีรำยกำรเอกสำรข้ำงล่ำงนี้ และตรวจสอบด้วยตนเองพร้อมทั้งทำเครื่องหมำย
 กรณีถูกต้องครบถ้วนตำมข้อกำหนด หรือทำเครื่องหมำย  กรณีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือทำเครื่องหมำย – กรณีไม่จำเป็นต้องมี
รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร

ผู้ยื่นคำขอ
ตรวจสอบ

เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

 แบบ (สบ.4) 2 ฉบับ (พิมพ์เท่ำนัน้ )/แบบ (อ.19) 1 ฉบับ
- กรอกรำยละเอียดผู้ยื่นขอแก้ไขครบถ้วนถูกต้อง
- ระบุชื่ออำหำรและเลขสำรบบอำหำร (เลข อย.13 หลัก) ตำมที่ได้รับอนุญำต
- ระบุรำยกำรที่ขอแก้ไขให้ชัดเจน ครอบคลุมทุกกำรกระทำ
- ลงชื่อผู้ยื่นขอแก้ไข (ผู้ดำเนินกิจกำร/กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม(1))
 สำเนำสบ.3 ที่ได้รับอนุญำต (กรณียื่น สบ.4) หรือใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร
(อ.18) ฉบับจริง (กรณียื่น อ.19)

 สำเนำใบอนุญำตผลิต (อ.2/สบ.1) / ใบอนุญำตนำเข้ำ (อ.7)
 สำเนำหนังสือรับมอบอำนำจ (กรณีผู้ดำเนินกิจกำรไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง)
 และ ส่งเอกสำรเพิ่มเติมแยกตำมกรณีที่ขอแก้ไข ดังนี้

[ ] กรณีแก้ไขชื่ออำหำร / ชื่อตรำ / ชื่อเครื่องหมำยกำรค้ำ
 แจ้งเหตุผลในกำรแก้ไขจำกผู้ผลิตที่เหมำะสม
 แบบฉลำกใหม่ที่แก้ไขชื่ออำหำรแล้ว จำนวน 2 ชุด
 แบบฉลำกเก่ำที่เคยได้รับอนุญำตไว้ ฉบับจริง (เพื่อมำยกเลิก)
พร้อมระบุข้อควำมรับรอง “ขอรับรองว่ำ ชื่ออำหำรเดิมไม่ได้อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินคดีท ำง
กฎหมำย” และ “ขอรับรองว่ำสูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีกำรผลิต และคุณภำพหรือมำตรฐำน
ของผลิตภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประกำร”
[ ] กรณีแก้ไขสูตรส่วนประกอบอำหำร
 แจ้งเหตุผลในกำรแก้ไขจำกผู้ผลิตที่เหมำะสม(2)
 สูตรส่วนประกอบใหม่ครบ 100% จำกผู้ผลิต (ฉบับจริง(3) +สำเนำ)
- แจ้งสูตรส่วนประกอบต่อหน่วย(4) โดยแยกส่วนประกอบสำคัญ และส่วนประกอบไม่สำคัญ
- แจ้งชื่อสำมัญหรือชื่อทำงเคมีของส่วนประกอบ/วัตถุเจือปนอำหำร
(กรณีเป็นวัตถุเจือปนอำหำรลักษณะผสมให้แจ้งเลขสำรบบอำหำรหรือสูตรย่อย)
- แจ้งชื่อสำมัญของกลิ่น และชนิด (ธรรมชำติ/เลียนธรรมชำติ/สังเครำะห์) ของวัตถุแต่งกลิ่นรส
- แจ้งสูตรแคปซูล (ในกรณีที่บรรจุในแคปซูล)
 เอกสำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของส่วนประกอบระหว่ำงสูตรเก่ำ และ ใหม่
 แบบฉลำกใหม่ ทีแ่ ก้ไขสูตรส่วนประกอบ 2 ฉบับ
 เอกสำรสู
ตรส่วนประกอบและฉลำกเดิมที่เคยได้รับอนุญำต ฉบับจริง (เพื่อมำยกเลิก)
(1)
หมำยเหตุ
กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมเป็นผูล้ งชื่อ ต้องแนบหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล อำยุไม่เกิน 6 เดือนนับจำกวันที่ออกหนังสือรับรองและส่งสำเนำบัตรประชำชน
(2)

ึ้ หรือ ถูกต้องตำมข้อเท็จจริง ไม่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงสูตรส่วนประกอบหลัก ทั้งนี้ กำรพิจำรณำอนุญำตให้แก้ไขสูตร เป็นไปตำมมติคณะทำงำนฯ
(3) กำรแก้ไขสูตรส่วนประกอบ ต้องเป็นไปในทำงที่ดีขน
(4) หลักฐำนจำกผู้ผลิตฉบับจริง คือหัวกระดำษของผู้ผลิต และมีลำยเซ็นจริงพร้อมแจ้งชื่อ/ตำแหน่ง

สูตรส่วนประกอบต่อหน่วย เช่น แคปซูล, เม็ด, ซอง, ช้อนตวง, ช้อนโต๊ะ เป็นต้น โดยแจ้งเป็น มิลลิกรัม หรือ กรัม เป็นหลัก หำกผลิตภัณฑ์เป็นน้ำ และแจ้งสูตรส่วนประกอบเป็นปริมำตร ต้องแจ้งควำม
หนำแน่นของผลิตภัณฑ์ (Density – g/ml) เพิ่มเติม

[ ] กรณีแก้ไขกรรมวิธีกำรผลิต

 แจ้งเหตุผลในกำรขอแก้ไขจำกผู้ผลิตที่เหมำะสม
 เอกสำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของกรรมวิธีกำรผลิต เก่ำ และ ใหม่
 เอกสำรกรรมวิธีกำรผลิตใหม่จำกผู้ผลิต ที่สอดคล้องสูตร (ฉบับจริง(3)+สำเนำ)
 เอกสำรกรรมวิธีกำรผลิตเดิมที่เคยได้รับอนุญำต ฉบับจริง (เพือ่ มำยกเลิก)
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[ ] กรณีแก้ไขอำยุกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์
[

 ผลกำรศึกษำควำมคงตัวของผลิตภัณฑ์ (Stability Test)
] กรณีแก้ไขชื่อ/ที่ตั้ง(ย้ำย) สถำนทีผ่ ลิต/นำเข้ำ
 แบบฉลำกใหม่ที่แก้ไขชื่อ และ/หรือ ที่ตั้งสถำนที่ผลิต 2 ฉบับ
 แบบฉลำกเก่ำที่เคยได้รับอนุญำตไว้ ฉบับจริง (เพื่อมำยกเลิก)
 สำเนำใบ อ.1 หรือ สบ.2 ที่ได้รับอนุญำตให้แก้ไขด้ำนสถำนที่แล้ว หรือ สำเนำใบ อ.7 ที่
ได้รับอนุญำตให้แก้ไขด้ำนสถำนที่แล้ว (กรณีนำเข้ำ)

* หำกฉลำกอำหำรไม่มีกำรแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่นๆ ยกเว้น ชื่อ/ที่ตั้ง(ย้ำย) สถำนที่ผลิต
/นำเข้ำ ให้รับรองว่ำ “ขอรับรองฉลำกเหมือนเดิมตำมที่ได้รับอนุญำตยกเว้นรำยกำรที่ขอแก้ไข” โดยไม่
ต้องนำส่งฉลำกใหม่

[ ] กรณีแก้ไขชื่อ/ที่ตั้งผู้ผลิตอำหำร โดยไม่ยำ้ ยสถำนที่ผลิต (กรณีนำเข้ำ)

 แจ้งเหตุผลกำรขอแก้ไขชื่อ และ/หรือที่ตั้ง จำกผู้ผลิต(5)
 แบบฉลำกใหม่ที่แก้ไขชื่อ/ที่ตั้ง ภำษำไทย,ภำษำต่ำงประเทศ อย่ำงละ 2 ฉบับ
 แบบฉลำกเก่ำที่เคยได้รับอนุญำตไว้ ฉบับจริง (เพื่อมำยกเลิก)
 ใบรับรองสถำนที่ผลิตอำหำร ในชื่อ/ทีต่ ั้งใหม่ (ถ้ำมี)

* หำกฉลำกอำหำรไม่มีกำรแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่นๆ ยกเว้น ชื่อ/ที่ตั้งผู้ผลิตอำหำรให้รับรอง
ว่ำ “ขอรับรองฉลำกเหมือนเดิมตำมที่ได้รับอนุญำตยกเว้นรำยกำรที่ขอแก้ไข” โดยไม่ต้องนำส่งฉลำกใหม่
หมำยเหตุ (5) เนื้อควำมในเอกสำรต้องมีกำรระบุว่ำ เป็นกำรเปลี่ยนชื่อ/ที่ตั้งผูผ้ ลิตเท่ำนั้น โดยมิได้ย้ำย
สถำนที่ผลิต ยกตัวอย่ำงกรณีแก้ไขที่ตั้งโดยไม่ย้ำยสถำนที่ผลิต เช่น มีกำรเปลี่ยนแปลงเลขที่/ตรอก/ซอย
เนื่องจำกมีกำรตรวจวัดพื้นที่ใหม่ หรือมีกำรสะกดผิด เป็นต้น

[ ] กรณีแก้ไขชื่อ/ที่ตั้งผู้ผลิตอำหำร โดยย้ำย/เปลี่ยนสถำนที่ผลิต (กรณีนำเข้ำ)

 แจ้งเหตุผลกำรขอแก้ไขชื่อ และ/หรือที่ตั้ง จำกผู้ผลิต(6)
 แบบฉลำกใหม่ที่แก้ไขชื่อ/ที่ตั้ง ภำษำไทย,ภำษำต่ำงประเทศ อย่ำงละ 2 ฉบับ
 แบบฉลำกเก่ำที่เคยได้รับอนุญำตไว้ ฉบับจริง (เพื่อมำยกเลิก)
 ใบรับรองสถำนที่ผลิตอำหำรที่แก้ไขชือ่ /ที่ตั้งใหม่ (ฉบับจริง+สำเนำ)

* หำกฉลำกอำหำรไม่มีกำรแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่นๆ ยกเว้น ชื่อ/ที่ตั้งผู้ผลิตอำหำรให้รับรอง
ว่ำ “ขอรับรองฉลำกเหมือนเดิมตำมที่ได้รับอนุญำตยกเว้นรำยกำรที่ขอแก้ไข” โดยไม่ต้องนำส่งฉลำกใหม่
หมำยเหตุ (6) เนื้อควำมในเอกสำรต้องมีกำรระบุว่ำ มีกำรยกเลิกกำรผลิตในสถำนที่ผลิตเดิม และย้ำย/
เปลี่ยน ไปผลิตที่สถำนที่ผลิตใหม่ โดยมี สูตร กรรมวิธกี ำรผลิต และคุณภำพมำตรฐำนเหมือนเดิมตำมที่
เคยได้รับอนุญำต

[ ] กรณีแก้ไข / เพิ่มชนิดของภำชนะบรรจุ/ขนำดบรรจุ
 แบบฉลำกของภำชนะบรรจุ/ขนำดบรรจุที่เพิ่มใหม่ 2 ฉบับ (หำกแตกต่ำงจำกเดิม)
* กรณีมแี บบฉลำกเหมือนเดิมให้รบั รองว่ำ“ขอรับรองว่ำใช้แบบฉลำกเดิมตำมที่เคยได้รับอนุญำต”
[ ] กรณีเพิม่ แบบฉลำก / เพิ่มแบบฉลำกชั่วครำว(7)
 แบบฉลำกใหม่ที่ขอเพิ่ม 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (7) กรณีเพิ่มแบบฉลำก คือ กำรขอแบบฉลำกใหม่ และฉลำกเดิมที่เคยได้รับอนุญำตยังคง
สำมำรถใช้ได้ตอ่ ไป

[ ] กรณีแก้ไขแบบฉลำก (8)
 แบบฉลำกใหม่ที่ขอแก้ไข 2 ฉบับ
 แบบฉลำกเก่ำที่เคยได้รับอนุญำตไว้ (เพื่อมำยกเลิก)
หมำยเหตุ (8) กรณีแก้ไขแบบฉลำก คือ กำรนำแบบฉลำกเดิมที่เคยได้รับอนุญำตมำขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขโดยแบบฉลำกเดิมจะถูกยกเลิก

รำยละเอียดกำรตรวจสอบแบบฉลำกกรณีต้องยื่นแบบฉลำกใหม่

กรณีผลิต ฉลำกภำษำไทย 2 ฉบับ / หนึ่งแบบ
กรณีนำเข้ำ ฉลำกฉลำกภำษำไทย+ภำษำต่ำงประเทศ อย่ำงละ 2 ฉบับ / หนึง่ แบบ
แบ่งออกเป็น 3 กรณี
1) ฉลำกสำหรับจำหน่ำยโดยตรงต่อผู้บริโภค
2) ฉลำกที่ไม่จำหน่ำยโดยตรงต่อผู้บริโภค
3) ฉลำกสำหรับส่งออกเท่ำนั้น
* ฉลำกอำหำรขอให้แนบฉลำกสีเพือ่ ให้สำมำรถตรวจสอบได้ตรงตำมฉลำกจริง
* ฉลำกออกแบบ,จัดทำหรือติดลงบนกระดำษ ให้มีรูปแบบ, สีตัวอักษร ทีม่ ีลักษณะชัดเจน
* ฉลำกที่มีภำษำอื่นให้แนบคำแปลทีเ่ ป็นภำษำไทยหรืออังกฤษ พร้อมรับรอง“ขอรับรองคำแปลถูกต้อง”
* รำยละเอียดฉลำกตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฉบับที่ 293 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร และ
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 367 เรื่อง กำรแสดงฉลำกของอำหำรในภำชนะบรรจุ

ผู้ยื่นคำขอ
ตรวจสอบ

เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง
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[ ] กรณีฉลำกสำหรับจำหน่ำยโดยตรงต่อผู้บริโภค
 ชื่ออำหำร
 ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุหรือสำนักงำนใหญ่ (กรณีผลิต)
ชื่อและที่ตั้งของผู้นำเข้ำ และชื่อและประเทศผู้ผลิต (กรณีนำเข้ำ)
 ชื่อและปริมำณส่วนประกอบที่สำคัญ
 ขนำดรับประทำนต่อ 1 วัน
 วิธีรับประทำน/ข้อแนะนำในกำรเก็บรักษำ (ถ้ำมี)
 ขนำดบรรจุ (เม็ด,แคปซูล ระบุเป็นจำนวนบรรจุ/ ของแข็ง,ก๊ำซ ระบุเป็นน้ำหนักสุทธิ/
ของเหลว ระบุเป็นปริมำตรสุทธิ)

(เว้นตัวเลขภำยในไว้)
 “ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อำหำร : มี...............” หรือ
“ ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อำหำร : อำจมี...............”
(กรณีมีกำรใช้/ปนเปื้อนธัญพืชที่มีส่วนประกอบของกลูเตน/สัตว์นำที
้ ่มีเปลือกแข็ง/ ไข่
และผลิตภัณฑ์จำกไข่/ปลำและผลิตภัณฑ์จำกปลำ/ถั่วลิสง ถัว่ เหลืองและผลิตภัณฑ์จำกถั่วลิสง
ถั่วเหลือง/นม และผลิตภัณฑ์จำกนม รวมถึงแลคโตส/ถั่วที่มีเปลือกแข็ง และผลิตภัณฑ์จำกถัว่ ที่
มีเปลือกแข็ง/ซัลไฟต์ ที่มีปริมำณมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 10 ppm)
 ผลิต / หมดอำยุหรือควรบริโภคก่อน
 “ควรกินอำหำรหลำกหลำยครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมำะสมเป็นประจำ”
 คำเตือน เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทำน
คำเตือนอื่นๆ (กระดูกอ่อนปลำฉลำม/เกสรดอกไม้/ไคโตซำน/น้ำมันปลำ/น้ำมันอีฟนิง
พริมโรส/ใยอำหำร/ รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี/เลซิติน/ว่ำนหำงจระเข้/แป๊ะก๊วยและ
สำรสกัด/น้ำตำลแอลกอฮอล์/อะซีซัลเฟม เค/แอสปำแตม)
 ไม่มีผลในกำรป้องกันหรือรักษำโรค
 แสดงชื่อกลุ่มหน้ำที่ของวัตถุเจือปนอำหำรร่วมกับชือ่ เฉพำะ หรือ
แสดงชื่อกลุ่มหน้ำที่ของวัตถุเจือปนอำหำรร่วมกับ INS Number
 แสดง “สีธรรมชำติ” หรือ “สีสังเครำะห์” ตำมด้วยชื่อเฉพำะ หรือ INS Number
 แสดงชื่อกลุ่มหน้ำที่ ตำมด้วยชื่อเฉพำะ สำหรับกรณีวัตถุปรุงแต่งรสอำหำรและวัตถุที่ให้
ควำมหวำนแทนน้ำตำล
 “มี...........” (กรณีบรรจุวัตถุรักษำคุณภำพอำหำร เช่น ซองวัตถุกนั ชื้น) ด้วยอักษรสีแดงบนพื้นขำว
 กรณีมีเครื่องหมำย/รำงวัล ได้จำกหน่วยรำชกำรเท่ำนั้น แนบหลักฐำนเพิ่มเติม
 กรณีมีเครื่องหมำยทำงศำสนำ* แนบหลักฐำนเพิ่มเติม
* เครื่องหมำยฮำลำล แนบสำเนำหนังสือรับรองจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่ง
ประเทศไทย โดยต้องแสดงชือ่ อำหำร และเลขที่ฮำลำล

[ ] กรณีฉลำกที่ไม่จำหน่ำยโดยตรงต่อผู้บริโภค
 ชื่ออำหำร

(เว้นตัวเลขภำยในไว้)
 ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุหรือสำนักงำนใหญ่ (กรณีผลิต)
ชื่อและที่ตั้งของผู้นำเข้ำ และชือ่ และประเทศผู้ผลิต (กรณีนำเข้ำ)
 ขนำดบรรจุ
* กรณีนำเข้ำสำมำรถแสดงข้อควำมเพียงภำษำอังกฤษเพียงอย่ำงเดียวได้

[ ] กรณีฉลำกสำหรับส่งออกเท่ำนั้น
 ประเทศผู้ผลิต
 เลขสำรบบอำหำร หรือเลขสถำนที่ผลิตอำหำร หรือชื่อและที่ตั้งสถำนที่ผลิต
[ ] ฉลำกโภชนำกำร(9) (กรณีประสงค์จะแสดง หรือ ต้องแสดง)
- หน่วยงำนที่ตรวจวิเครำะห์ เป็นไปตำมข้อกำหนด (ฉบับจริง(10)+สำเนำ)
- กำรแสดงรูปแบบตำรำงโภชนำกำร (9)
หมำยเหตุ (9) รำยละเอียดเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฉบับที่ 182 และ ฉบับที่ 219 เรือ่ ง
ฉลำกโภชนำกำร
(10)
เฉพำะกรณีใช้ผลวิเครำะห์ร่วม (ให้แจ้งเลขสำรบบหรือเลขรับที่หรือชือ่ อำหำรว่ำฉบับจริงอยู่ที่ใด)
โดยต้องมีสูตรส่วนประกอบ และกรรมวิธีกำรผลิตเหมือนกันทุกประกำร

ผู้ยื่นคำขอ
ตรวจสอบ

เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง
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สำหรับผู้ยื่นคำขอฯ

สำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ ออกใบรับคำขอเลขที่.........................................

ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก)

ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก)

ลงชื่อ............................................................................................(ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)

 รับคำขอเพรำะเอกสำรครบถ้วนถูกต้อง

(............................................................................................)
วันที่.......................................................................................
รับทรำบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันทำกำร นับแต่วันถัดจำก
วันที่รับคำขอ (ถ้ำมี)
ลงชื่อ............................................................................................(ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)

 รับคำขอแต่มีเงื่อนไข เพรำะเอกสำรไม่ครบถ้วนถูกต้องพบข้อบกพร่อง
ตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันทำกำร นับแต่
วันถัดจำกวันที่รับคำขอ หำกพ้นกำหนดจะยกเลิกและส่งคืนคำขอ
ต่อไป (ให้ผู้ยื่นคำขอลงนำมรับทรำบและรับสำเนำบันทึกข้อบกพร่อง)
ลงชื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเบื้องต้น................................................................
วันที่.......................................................................................

(............................................................................................)

ลงชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ..............................................................

วันที่.......................................................................................

วันที่........................................................................................

ครั้งที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)

ครั้งที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)

ข้ำพเจ้ำได้ยื่นเอกสำรกำรแก้ไขข้อบกพร่อง ไว้จำนวน……….........รำยกำรตำมที่ระบุใน
บันทึกข้อบกพร่อง

 แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนถูกต้อง

ลงชื่อ.................................................................(ผู้ยื่นเอกสำรแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอำนำจ)
(..........................................................................)
วันที่....................................................................
รับคืนคำขอ
ลงชื่อ...............................................................................................(ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)
(............................................................................................)
วันที่.......................................................................................

ลงชื่อเจ้ำหน้ำที่เจ้ำของเรื่อง.........................................................................
วันที่........................................................................................
 ขอส่งคืนคำขอและเอกสำรประกอบทั้งหมด เนื่องจำก
 ไม่มำแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำที่กำหนด
 กำรแก้ไขข้อบกพร่องไม่ครบถ้วนถูกต้อง
ท่ำ นมีสิทธิ์ยื่นคำขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสำรให้ ถูก ต้อ งครบถ้ ว น
และสอดคล้องเป็นไปตำมกฎหมำย หรือจะอุทธรณ์กำรคืนคำขอครั้งนี้ก็ได้
ขอให้ยื่นคำอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ได้ภำยใน 15 วันทำกำร นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ลงชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ..............................................................
วันที่........................................................................................

