
แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่องส ำหรับ  
กำรขอหนังสือรับรองเพือ่ประกอบกำรอนุญำตเกีย่วกับสำรกำเฟอีนส ำหรับกำรผลิตเครื่องด่ืมผสมกำเฟอีน 

  ผลิตในประเทศ ดูส่วนที่ 1                     ผลิตเพื่อกำรส่งออก ดูส่วนที ่2 

ชื่อ-สกุล ผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ............................................................................................. ......................................................... 

โทรศัพท์........................... ................................................. E-mail.............................................................. ........................................... 

ชื่อสถำนท่ีผลิต..........................................................................................เลขท่ีใบอนุญำตผลิต/สถำนท่ีผลิต..................................... .... 

 
*โปรดน ำเอกสำรนี้มำพรอ้ม
เอกสำรส่วนที่ 1 หรือ 2* 

 
*โปรดศึกษำคู่มือประชำชน* 
 

• ขอให้ผู้ยื่นค ำขอตรวจสอบควำมถูกต้องด้วยตนเอง พร้อมท้ังท ำเครื่องหมำย  กรณีถูกต้องครบถ้วนตำมข้อก ำหนด หรือท ำ เครื่องหมำย  กรณีไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน หรือท ำเครื่องหมำย – กรณีไม่จ ำเป็นต้องมี   

• เม่ือกรอกค ำขอและช ำระเงินเรียบร้อยแล้วโปรดน ำเอกสำรส่วนที ่1 หรือ 2 (แล้วแต่กรณี) มำยื่นที่ส ำนักอำหำร อำคำร 5 ห้อง 325 ทุกวันเวลำรำชกำร  

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ยื่นค ำขอ 
ตรวจสอบ 

เจ้ำหน้ำที่ 
ตรวจสอบ บันทึก 

ส่วนที่ 1 กรณีผลิตเพื่อจ ำหน่ำยในประเทศ    
1. ค ำขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบกำรอนุญำตเกี่ยวกับสำรกำเฟอีน (แบบ รภ 01)  จ ำนวน 1 ฉบับ    
2. ส ำเนำหนังสือรับรองของส ำนักงำนหุ้นส่วนบริษทัแสดงวัตถุประสงค์ รำยชื่อกรรมกำรและผู้มีอ ำนำจนิติ
บุคคล / ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ (อำยไุม่เกิน 6 เดือนนับจำกวันท่ีออก) จ ำนวน 1 ฉบับ 

   

3. ส ำเนำ แบบ สบ.5, สบ.6, สบ.5/1, อ.17, อ.18, อ.19 (แล้วแต่กรณี) จ ำนวน 2 ฉบับ    
4. ส ำเนำบัตรประชำชนพร้อมส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำม จ ำนวน 1 ฉบับ      
ส่วนที่ 2  กรณีผลิตเพื่อกำรส่งออก     
1. ค ำขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบกำรอนุญำตเกี่ยวกับสำรกำเฟอีน (แบบ รภ 01) จ ำนวน 1 ฉบับ    
2. หนังสือรับรองของส ำนักงำนหุ้นส่วนบริษทัแสดงวัตถุประสงค์ รำยชื่อกรรมกำรและผู้มีอ ำนำจนิติบุคคล 
ซึ่งออกให้ไม่เกนิ 6 เดือน/ ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ จ ำนวน 1 ฉบับ 

   

3. ส ำเนำ แบบ สบ.5, สบ.6, สบ.5/1, อ.17, อ.18, อ.19 (แล้วแต่กรณี) จ ำนวน 2 ฉบับ    
4. ส ำเนำบัตรประชำชนพร้อมส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำม จ ำนวน 1 ฉบับ      
5. ส ำเนำใบสั่งสินค้ำประเภทเครื่องดื่มผสมกำเฟอีนจำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 1 ฉบับ    

เฉพำะผู้ยื่นค ำขอฯ เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ ออกใบรับค ำขอเลขท่ี........................................ 
ครั้งที่ 1 (ยื่นค ำขอครั้งแรก)  ครั้งที่ 1 (ยื่นค ำขอครั้งแรก)  
ลงชื่อ............................................................................................(ผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ ) 

(............................. ...............................................................) 
วันท่ี....................................................................................................................... ..................... 
 
รับทรำบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันท ำกำรนับแต่วันถัดจำกวันท่ี
รับค ำขอ (ถ้ำมี) 
ลงชื่อ............................................................................................(ผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ ) 

(............................................................................................) 
วันท่ี....................................................................................................................... ..................... 

 รับค ำขอเพรำะเอกสำรครบถ้วนถูกต้อง 
 รับค ำขอแต่มีเง่ือนไข เพรำะเอกสำรไม่ถูกต้องพบข้อบกพร่องตำมท่ีระบุ

ข้ำงต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันท ำกำร นับแต่วันถัดจำกวันท่ี
รับค ำขอ หำกพ้นก ำหนดจะยกเลิกและส่งคืนค ำขอต่อไป (ให้ผู้ยื่นค ำขอ
ลงนำมรับทรำบและรับส ำเนำบันทึก) 

ลงชื่อเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเบ้ืองต้น.................................................................. 
วันท่ี................................................................................................................. 
ลงชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้พิจำรณำ................................................................. 
วันท่ี................. ................................................................................................ 

ครั้งที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)  ครั้งที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง) 
ข้ำพเจ้ำได้ยื่นเอกสำรกำรแก้ไขข้อบกพร่องไว้จ ำนวน.............รำยกำรตำมท่ีระบุในบันทึก
ข้อบกพร่องแล้ว 
ลงชื่อ..............................................................(ผู้ยื่นเอกสำรแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอ ำนำจ)  

(..............................................................) 
วันท่ี................................................................ ............................................................................ 

 แก้ไขข้อบกพร่อง ครบถ้วน 
ลงชื่อเจ้ำหน้ำท่ีเจ้ำของเรื่อง............................................................................ 
วันท่ี................................................................................................................. 
 ขอส่งคืนค ำขอและเอกสำรประกอบท้ังหมด เน่ืองจำก 
 ไม่มำแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

รับคืนค ำขอ   กำรแก้ไขข้อบกพร่องไม่ครบถ้วน 
 

 
ลงชื่อ............................................................................................(ผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ)  

(............................................................................................)  
วันท่ี....................................................................... ..................................................................... 

ท่ำนมีสิทธิ์ยื่นค ำขอใหม่ โ ดยจัด เตรียมเอกสำรใ ห้ถูกต้องครบถ้วน และ
สอดคล้องเป็นไปตำมกฎหมำย หรือจะอุทธรณ์กำรคืนค ำขอครั้งน้ีก็ได้ ขอใ ห้
ยื่นค ำอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้ภำยใน 
15 วันท ำกำร นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

ลงชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี.................................................................................. 
วันท่ี......................................................................... ........................................ 

18 พ.ย. 2564 



-2- 
 

บันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


