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แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องในกำรยืน่ ขอหนังสือรับรองกำรอนุญำตผลิตและนำเข้ำอำหำร
ชื่อ-สกุลผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ ………………………………..……………………………..
โปรดนำเอกสำรนี้และใบรับคำ
โทรศัพท์ ................................Fax..................................E-mail…………..............................
ขอ แนบมำพร้อมกำรแก้ไข
ชื่อสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ……………………………….…………………………………..…..…….
ข้อบกพร่อง(ถ้ำมี) ในครั้งต่อไป *
เลขที่ใบอนุญำตสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ.......................................................................................
ขอให้ผู้ยนื่ คำขอจัดเรียงเอกสำรตำมบัญชีรำยกำรเอกสำรข้ำงล่ำงนี้ และตรวจสอบตนเอง
พร้อมทำเครื่องหมำย √ กรณีถูกต้องครบถ้วนตำมข้อกำหนด หรือเครื่องหมำย  กรณีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือทำ
เครื่องหมำย – กรณีไม่จำเป็นต้องมี
ผู้ยื่นคำขอ เจ้ำหน้ำที่
รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร
บันทึกข้อบกพร่อง
ตรวจสอบ ตรวจสอบ
1.กรณีผู้ดำเนินกิจกำร/กรรมกำรมำยื่นเรื่องเอง
- สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ (บุคคลธรรมดำ) หรือสำเนำ
หนั ง สื อ รั บ รองกำรจดทะเบี ย น(นิ ติ บุ ค คล) (ไม่ เ กิ น 6
เดือน) จำนวน 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- สำเนำบั ตรประชำชน (มี ลำยเซ็ นผู้ ด ำเนิ นกิ จกำรตำม
ใบอนุญำตฯหรือ กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมตำมหนังสือ
รับรองบริษัท) จำนวน 1 ฉบับ
2.กรณีผู้ดำเนินกิจกำร/กรรมกำรไม่ได้มำยื่นเรื่องเอง
- หนั ง สื อ มอบอ ำนำจ หรื อ ส ำเนำหนั ง สื อ มอบอ ำนำจ
(ข้ อ ควำมอ ำนำจที่ ม อบต้ อ ง ครอบคลุ ม กำรขอหนั ง สื อ
รับรองฯและกำรลงชื่อรับทรำบข้อบกพร่อง) (ไม่เกิน 1 ปี)
จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ (บุคคลธรรมดำ) หรือสำเนำ
หนั ง สื อ รั บ รองกำรจดทะเบี ย น(นิ ติ บุ ค คล) (ไม่ เ กิ น 6
เดือน) จำนวน 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนำ
- สำเนำบัตรประชำชนผู้มอบอำนำจ จำนวน 1 ฉบับพร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีที่ใช้หนังสือมอบอำนำจฉบับ
สำเนำที่มีลำยเซ็นเจ้ำหน้ำที่กำกับไม่ต้องแนบเอกสำรนี้)
- ส ำเนำบั ต รประชำชนผู้ รั บ มอบอ ำนำจจ ำนวน 1 ฉบั บ
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
3.รับรองสถำนที่ผลิต (Certificate of Manufacturer)
3.1 ใบคำขอฯ (EP01/6) จำนวน 1 ฉบับ
- กรอกรำยละเอียดถูกต้องครบถ้วน
- มีลำยเซ็นผู้ดำเนินกิจกำรตำมใบอนุญำตฯหรือ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองบริษัท
3.2 สำเนำหน้ำหลังหลักฐำนกำรอนุญำตสถำนที่  แบบ
อ.2 หรือ  แบบ สบ.1 (แล้วแต่กรณี) จำนวน 1 ฉบับ
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ใบอนุญำตยังไม่หมดอำยุ
- ประเภทอำหำร(ด้ำนหลังใบอนุญำต)ครบถ้วน
4.รับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate of Free Sale)
4.1 ใบคำขอฯ (EP01/6) จำนวน 1 ฉบับ
- กรอกรำยละเอียดถูกต้องครบถ้วน
- มีลำยเซ็นผู้ดำเนินกิจกำรตำมใบอนุญำตฯหรือ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองบริษัท
4.2 สำเนำหน้ำหลังหลักฐำนกำรอนุญำตสถำนที่
 แบบ อ.2,  แบบ สบ.1 หรือ  แบบ อ.7
(แล้วแต่กรณี) พร้อมเอกสำรอนุญำตให้แก้ไขเพิ่มเติม
(ถ้ำมี)จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ใบอนุญำตยังไม่หมดอำยุ
- ประเภทอำหำร(ด้ ำ นหลั ง ใบอนุ ญ ำต) ตรงตำม
ผลิตภัณฑ์ที่ยนื่ ขอ
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4.3 สำเนำหน้ำหลังใบอนุญำตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฯ
 แบบ อ.18,  แบบ สบ.3 หรือ  แบบ สบ.5
 แบบ สบ.7 (ขึ้นอยู่กับประเภทอำหำร) พร้อม
เอกสำรอนุญำตให้แก้ไขเพิ่มเติม(ถ้ำมี)จำนวน 1
ฉบับ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ชื่อผลิตภัณฑ์มีภำษำอังกฤษครบถ้วนสอดคล้องกับ
ใบคำขอฯ
- กรณีเป็น  กำแฟ  เครื่องดื่มเกลือแร่
 สำเนำสูตรครบ 100% และฉลำก ที่เจ้ำหน้ำที่/
หน่วยงำนผู้ตรวจสอบได้ลงชื่อกำกับไว้ พร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง
- กรณีเป็น  เครื่องดืม่  อำหำรในภำชนะบรรจุที
ปิดสนิท มีกำรระบุชื่อที่ไม่ตรงกับที่ขึ้นทะเบียน
 มีหนังสือรับรองสูตรและกระบวนกำรผลิตว่ำเป็น
ชนิดเดียวกันหรือเหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ที่ขึ้น
ทะเบียนไว้ ลงนำมโดยผู้ดำเนินกิจกำร/กรรมกำร
บริษัทฯผู้ผลิต
- กรณีเป็น  อำหำรทั่วไปหรืออำหำรทีไ่ ม่มเี ลขสำรบบ
 มีสูตร วัตถุประสงค์กำรใช้ ลงนำมโดยผู้มีอำนำจ
ของบริษัท
 มีกระบวนกำรผลิต ลงนำมโดยผู้มีอำนำจของ
บริษัท
 ในกรณีมีกำรใช้วตั ถุเจือปนอำหำร มีรำยละเอียด
วัตถุเจือปนอำหำรและคำนวณปริมำณกำรใช้ ออก
โดยบริษัทฯผู้ผลิต ลงนำมโดยผู้มีอำนำจของบริษัท
 หนังสือรับรองว่ำผลิตภัณฑ์ผลิตเพื่อกำรส่งออก
เท่ำนั้นไม่มกี ำรจำหน่ำยภำยในประเทศ ลงนำม
โดยผู้มีอำนำจของบริษัท (กรณีเป็นอำหำรที่ไม่มี
เลขสำรบบ)
4.4 กรณีต้องกำรให้ระบุผู้จัดจำหน่ำย
- มีหนังสือยินยอมให้เป็นผู้จัดจำหน่ำย โดยแจ้งชื่อ
และที่อยู่ผู้จัดจำหน่ำยเป็นภำษำอังกฤษ ออกโดย
บริษัทฯผู้ผลิต
5. รับรองสูตรส่วนประกอบ (Certificate of Ingredient)
5.1 ใบคำขอฯ (EP01/6) จำนวน 1 ฉบับ
- กรอกรำยละเอียดถูกต้องครบถ้วน
- มีลำยเซ็นผู้ดำเนินกิจกำรตำมใบอนุญำตฯหรือ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองบริษัท
5.2 ส ำเนำหน้ ำ หลั ง หลั ก ฐำนกำรอนุ ญ ำตสถำนที่
 แบบ อ.2,  แบบ สบ.1 หรือ  แบบ อ.7
(แล้ ว แต่ ก รณี ) พร้ อ มเอกสำรอนุ ญ ำตให้ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม(ถ้ำมี) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
- ใบอนุญำตยังไม่หมดอำยุ
- ประเภทอำหำร(ด้ ำนหลั งใบอนุ ญำต) ตรงตำม
ผลิตภัณฑ์ที่ยืนขอ

ผู้ยื่นขอ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง
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5.3 สำเนำหน้ำหลังใบอนุญำตเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ฯ
 แบบ อ.18,  แบบ สบ.3 หรือ  แบบ สบ.5
 แบบ สบ.7 (ขึ้นอยู่กับประเภทอำหำร) พร้อม
เอกสำรอนุญำตให้แก้ไขเพิ่มเติม(ถ้ำมี) จำนวน 1
ฉบับ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ชื่อผลิตภัณฑ์มีภำษำอังกฤษครบถ้วนสอดคล้องกับ
ใบคำขอฯ
- กรณีเป็น  กำแฟ  เครื่องดื่มเกลือแร่
 สำเนำสูตรครบ 100% และฉลำก ที่เจ้ำหน้ำที่/
หน่วยงำนผู้ตรวจ สอบได้ลงชื่อกำกับไว้พร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง
- กรณีเป็น  เครื่องดืม่  อำหำรในภำชนะบรรจุที่
ปิดสนิท มีกำรให้ระบุชื่อที่ไม่ตรงกับที่ขึ้นทะเบียน
 มีหนังสือรับรองสูตรและกระบวนกำรผลิตว่ำเป็น
ชนิดเดียวกันหรือเหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ที่ขึ้น
ทะเบียนไว้ ลงนำมโดยผู้ดำเนินกิจกำร/กรรมกำร
บริษัทฯผู้ผลิต
5.4 สำเนำสูตรส่วนประกอบ ที่ได้รับกำรอนุญำตแล้ว
หรือ ทีเ่ จ้ำหน้ำที่/หน่วยงำน ผู้ตรวจสอบได้ลงชื่อ
กำกับไว้ จำนวน 1 ฉบับ พร้อม รับรองสำเนำ
ถูกต้อง
5.5 รำยละเอียดสูตรเป็นภำษำอังกฤษ ลงนำมโดย
ผู้ดำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรบริษัทฯออกโดย
บริษัทผู้ผลิต
5.6 กรณีต้องกำรให้ระบุผู้จดั จำหน่ำย
- มีหนังสือยินยอมให้เป็นผู้จัดจำหน่ำย โดยแจ้งชื่อ
และที่อยู่ ผู้จัดจำหน่ำยเป็นภำษำอังกฤษ ออก
โดยบริษัทฯผู้ผลิต
6. รับรองมำตรฐำน GMP (Certificate of Manufacturer)
6.1 ใบคำขอฯ (EP01/6) จำนวน 1 ฉบับ
- กรอกรำยละเอียดถูกต้องครบถ้วน
- มีลำยเซ็นผู้ดำเนินกิจกำรตำมใบอนุญำตฯหรือ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองบริษัท
6.2 สำเนำหน้ำหลังหลักฐำนกำรอนุญำตสถำนที่
 แบบอ.2,  แบบ สบ.1 (แล้วแต่กรณี) จำนวน
1 ฉบับ พร้อมเอกสำรอนุญำตให้แก้ไขเพิ่มเติม(ถ้ำมี)
และรับรองสำเนำถูกต้องพร้อมลงนำม
- ใบอนุญำตยังไม่หมดอำยุ
- ประเภทอำหำร(ด้ำนหลังใบอนุญำต)ครบถ้วน
6.3 สำเนำเกียรติบัตร GMP หรือผลกำรตรวจประเมินจำก
หน่วยตรวจสอบสถำนที่ผลิตอำหำร ที่ได้รับกำรขึ้น
ทะเบียนกับ อย. พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

ผู้ยื่นขอ
ตรวจสอบ

เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง
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เฉพำะผู้ยื่นคำขอฯ

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่

ออกใบรับคำขอเลขที่................

ครั้งที่1 (ยื่นคำขอครั้งแรก)
ลงชื่อ ...............................................(ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)
(................................................................................................)
วันที่ ...........................................................................................
รับทรำบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันทำกำร
นับแต่วันถัดจำกวันที่รับคำขอ (ถ้ำมี)
ลงชื่อ ...............................................(ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)
(.................................................................................................)
วันที่ ...........................................................................................

ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก)
 รับคำขอเพรำะเอกสำรครบถ้วนถูกต้อง
 รับคำขอแต่มเี งื่อนไข เพรำะเอกสำรไม่ถกู ต้องพบ
ข้อบกพร่องตำมที่ระบุขำ้ งต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน
10 วันทำกำรนับแต่วันถัดจำกวันที่รับคำขอ หำกพ้น
กำหนดจะยกเลิกและส่งคืนคำขอต่อไป (ให้ผู้ยื่นคำขอลง
นำมรับทรำบและรับสำเนำบันทึก)
ลงชื่อเจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบเบื้องต้น ...................................
วันที่ ...................................................................................................
ลงชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ. ………………..…….
วันที่ ..............................................................................

ครั้งที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้ำพเจ้ำได้ยื่นเอกสำรกำรแก้ไขข้อบกพร่องไว้จำนวน...........รำยกำร
ตำมที่ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
ลงชื่อ ...............................................................(ผู้ยื่นเอกสำรแก้ไข
ข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอำนำจ)
(.................................................................................................)
วันที่ ................................................................................. ........
คืนคำขอ
ลงชื่อ ...............................................(ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)
(................................................................................................)
วันที่ ............................................................................................

ครั้งที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)
 แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ลงชื่อเจ้ำหน้ำทีเ่ จ้ำของเรื่อง .............................................
วันที่ ....................................................................................................
 ขอส่งคืนคำขอและเอกสำรประกอบทั้งหมด เนื่องจำก
 ไม่มำแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำที่กำหนด
 กำรแก้ไขข้อบกพร่องไม่ครบถ้วน
ท่ำนมีสิทธิ์ยื่นคำขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไปตำมกฎหมำย หรือจะ
อุทธรณ์กำรคืนคำขอครัง้ นี้ก็ได้ ขอให้ยื่นคำอุทธรณ์เป็น
หนังสือต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำได้ภำยใน
15 วันทำกำรนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ลงชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ..................................................
วันที่...............................................................................

