แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง
คำขออนุญำตย้ำยสถำนที่ผลิตหรือสถำนที่เก็บอำหำร (แบบ อ.5)
******** ต้องนำเอกสำรนี้และใบรับคำขอ แนบมำพร้อมกำรแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ำมี) ในครั้งต่อไป ********

สำหรับผู้ประกอบกำร
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทำงกำรยื่น ดูรำยละเอียดเพิ่มที่เว็บไซด์กองอำหำร
 ยื่น ที่ กองอำหำร สำนักงำนคณะกรรมอำหำรและยำ
 ยื่น ที่ กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ขั้นตอนที่ 2 กรอกรำยละเอียดข้อมูลเบื้องต้น
ชือ่ -สกุลผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ............................................................................................................
.โทรศัพท์.................................................................... E-mail:...................................................................
ชื่อสถำนที่ผลิต.............................................................................................................................................
ขั้นตอนที่ 3 ผู้ยนื่ คำขอต้องจัดเรียงเอกสำรตำมบัญชีรำยกำรเอกสำรข้ำงล่ำงนี้และตรวจสอบตนเอง
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสำร
(ตำมรำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร)
โดยทำเครื่องหมำย กรณีครบถ้วนตำมข้อกำหนด
หรือทำเครื่องหมำย  กรณีไม่ครบถ้วน
หรือทำเครื่องหมำย - กรณีไม่จำเป็นต้องมี
รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ยื่นคำขอ เจ้ำหน้ำที่
บันทึกข้อบกพร่อง
ตรวจสอบ ตรวจสอบ
1. คำขออนุญ ำตยำยสถำนที่ผลิตหรือสถำนที่เก็บอำหำร (แบบ อ.5) สำมำรถดำวน์
โหลดคำขอได้ที่ : https://www.fda.moph.go.th/sites/food/ downloadForm/04-O5.pdf
กรอกรำยละเอียดและลงลำยมือชื่อ (โดยผู้ดำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรผู้มีอำนำจผูกพันของ
นิติบุ คคลอำจต้องประทับตรำสำคัญของบริษั ทด้ วยในกรณี ที่ ระบุ ไว้ในหนั งสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล)
2. ใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ อ.2) ฉบับจริง
3. แบบสรุปผลกำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตอำหำร (Audit report) (ตส.1(63)) จำนวน 1 ฉบับ
- ส ำเนำแบบสรุ ป ผลกำรตรวจประเมิ น สถำนที่ ผลิ ต อำหำร (Audit report) (ตส.1(63))
โดยขอบข่ ำ ยของประเภทอำหำรที่ ร ะบุ ในรำยงำนผลกำรตรวจประเมิ น สถำนที่ ต้ อ ง
ครอบคลุมประเภทอำหำรที่จะขออนุญำต และ Audit report ยังไม่หมดอำยุ พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
4. เอกสำรที่เกี่ยวข้องของสถำนที่ผลิตและสถำนที่เก็บ ดังต่อไปนี้อย่ำงละ 1 ฉบับ
4.1 สำเนำทะเบียนบ้ำนของสถำนที่ผลิต
4.2 สำเนำทะเบียนบ้ำนของสถำนที่เก็บอำหำร
4.3 กรณีเลขที่ตั้งของสถำนที่ผลิตและสถำนที่เก็บ ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถำนที่
(ฉบับจริง) หรือสำเนำสัญญำเช่ำสถำนที่ผลิตและสถำนที่เก็บอำหำร (ถ้ำมี)
1) กรณี ผู้ ยินยอมให้ ใช้สถำนที่ห รือผู้ให้ เช่ ำเป็ นบุ คคลธรรมดำ ให้แ นบสำเนำบัต ร
ประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ให้เช่ำ
2) กรณี ผู้ ยิ น ยอมให้ ใช้ ส ถำนที่ ห รือ ผู้ ให้ เช่ ำเป็ น นิ ติ บุ ค คล ให้ แ นบหนั งสื อ รั บ รองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนำบัตรประชำชนกรรมกำรผู้มีอำนำจตำมหนังสือรับรอง
5. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ที่ได้รับกำรอนุมัติและประทับตรำจำกหน่วยงำนที่ตรวจประเมินสถำนที่ผลิตและเก็บอำหำร จำนวน 1 ชุด
กรณีย้ำยสถำนที่ผลิตและเก็บอำหำร
5.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถำนที่ ผลิตและสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณใกล้เคียง แสดงชื่อ
ถนนและจุดสังเกตของสถำนที่ขออนุญำต เช่น หน่วยรำชกำร วัด โรงเรียน
5.2 แผนผังแสดงตำแหน่งพร้อมประโยชน์ใช้สอยของอำคำรต่ำงๆ ในบริเวณที่ตั้งของสถำนที่ผลิต
และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ รวมทั้งระบบกำรบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และบ่อบำดำล (ถ้ำมี)
5.3 รูปด้ำนหน้ำอำคำรผลิต ต้องแสดงระยะและมำตรำส่วนให้ถกู ต้อง แสดงชนิดของวัสดุ
ที่ใช้ในส่วนของฝำผนัง พื้น ประตู หน้ำต่ำง เพดำน และหลังคำ เป็นต้น
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5.4 รูปด้ำนข้ำงอำคำรผลิต ต้องแสดงระยะและมำตรำส่วนให้ถูกต้อง แสดงชนิดของวัสดุ
ที่ใช้ในส่วนของฝำผนัง พื้น ประตู หน้ำต่ำง เพดำน และหลังคำ เป็นต้น
5.5 รู ป ตั ด อำคำร ต้ อ งแสดงระยะและมำตรำส่ ว นให้ ถู ก ต้ อ ง แสดงกิ จ กรรมหรื อ
วัตถุประสงค์กำรใช้ห้องหรือบริเวณผลิต และแสดงตำแหน่งบันไดหรือลิฟต์ (กรณีอำคำรชั้นเดียวไม่
ต้องแสดงรูปตัด)
5.6 แบบแปลนพื้นทุกชัน้ (ทั้งที่ใช้และไม่ใช้ในกำรผลิต) ต้องแสดงระยะและมำตรำส่วนให้ถกู ต้อง โดยแสดงสัญลักษณ์ เช่น ผนัง ประตู หน้ำต่ำง ลิฟท์
บันได เส้นทำงเข้ำ-ออกพนักงำน, ทำงเข้ำวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ และทำงออกผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแสดงรำยละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1) แสดงตำแหน่งกำรวำงเครื่องจักรอุปกรณ์กำรผลิต ที่สอดคล้องกับรำยกำรเครื่องจักร
2) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บวัตถุดิบ เตรียมวัตถุดิบ
3) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บภำชนะบรรจุ
4) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ์
5) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณผลิต เป็นไปตำมสำยงำนกำรผลิต
6) มีกำรแบ่งกั้นห้องบรรจุหรือมีมำตรก่ำรจัดกำรพื้นที่ บรรจุ (กรณีผลิตน้ำบริโภคใน
ภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท , น้ำแร่ธรรมชำติ และน้ำแข็งยูนิ ตเพื่อกำรบริโภค ต้องมีห้องบรรจุ
โดยเฉพำะ)
7) มีพื้นที่เฉพำะ (restricted area) สำหรับจัดเก็บอำหำรกระป๋องที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อแล้ว
8) มีกำรแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณทำควำมสะอำดอุปกรณ์ หรือภำชนะบรรจุ แยกพื้นที่
เป็นสัดส่วนออกจำกบริเวณเก็บวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์
9) มีห้องหรือตู้สำหรับเก็บสำรเคมีทำควำมสะอำดหรือวัตถุมีพิษ แยกเก็บออกจำก
บริเวณเก็บวัตถุดิบ ภำชนะบรรจุ หรือผลิตภัณฑ์
10) แสดงตำแหน่งอ่ำงล้ำงมือบริเวณผลิต และบริเวณเปลี่ยนชุด รองเท้ำพนักงำน
11) แสดงตำแหน่งห้องส้วม อ่ำงล้ำงมือ ที่เหมำะสม และไม่เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง
12) แสดงตำแหน่งบันไดหรือลิฟท์ (ถ้ำมี)
13) แสดงตำแหน่งท่อหรือทำงระบำยน้ำ
14) แสดงมำตรกำรหรือวิธกี ำรในกำรป้องกันสัตว์และแมลงเข้ำสู่บริเวณสถำนที่ผลิต
เช่น ม่ำนกันแมลง เครื่องดักแมลง เป็นต้น
กรณีย้ำยเฉพำะสถำนทีเ่ ก็บอำหำร
5.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถำนที่ ผลิตและสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณใกล้เคียง แสดงชื่อ
ถนนและจุดสังเกตของสถำนที่ขออนุญำต เช่น หน่วยรำชกำร วัด โรงเรียน
5.2 แผนผังแสดงตำแหน่งพร้อมประโยชน์ใช้สอยของอำคำรต่ำงๆ ในบริเวณที่ตั้งของสถำนที่ผลิต
และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ รวมทั้งระบบกำรบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และบ่อบำดำล (ถ้ำมี)
5.3 รูปด้ำนหน้ำอำคำรผลิต ต้องแสดงระยะและมำตรำส่วนให้ถกู ต้อง แสดงชนิดของวัสดุ
ที่ใช้ในส่วนของฝำผนัง พื้น ประตู หน้ำต่ำง เพดำน และหลังคำ เป็นต้น
5.4 รูปด้ำนข้ำงอำคำรผลิต ต้องแสดงระยะและมำตรำส่วนให้ถูกต้อง แสดงชนิดของวัสดุ
ที่ใช้ในส่วนของฝำผนัง พื้น ประตู หน้ำต่ำง เพดำน และหลังคำ เป็นต้น
5.5 รู ป ตั ด อำคำร ต้ อ งแสดงระยะและมำตรำส่ ว นให้ ถู ก ต้ อ ง แสดงกิ จ กรรมหรื อ
วัตถุประสงค์กำรใช้ห้องหรือบริเวณผลิต และแสดงตำแหน่งบันไดหรือลิฟต์ (กรณีอำคำรชั้นเดียวไม่
ต้องแสดงรูปตัด)
5.6 แบบแปลนพื้นทุกชัน้ (ทั้งที่ใช้และไม่ใช้ในกำรเก็บรักษำ) โดยแสดงระยะและระบุมำตรำส่วน, แสดงสัญลักษณ์ เช่น ผนัง บริเวณ ประตู เป็นต้น, แสดงกำรแบ่ง
กั้นห้องหรือเนื้อที่หรือบริเวณ แสดงทิศทำงเดินผ่ำนเข้ำ-ออกแต่ละห้องในแบบแปลน โดยรำยละเอียดที่ต้องแจ้งในแบบแปลนพื้นของสถำนที่เก็บอำหำร ดังนี้
1) แสดงพื้นที่กำรจัดเก็บอำหำรแต่ละชนิดเป็นสัดส่วน
2) แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเก็บและรักษำคุณภำพของอำหำรให้คงสภำพตำมควำมจำเป็น
และระบุอุณหภูมิในกำรเก็บรักษำ
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6. เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตอื่นๆ จำนวน 1 ชุด (กรณีย้ำยเฉพำะสถำนที่เก็บอำหำรไม่ต้องยื่นเอกสำรในหัวข้อนี)้
6.1 รำยกำรเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์กำรผลิตที่ใช้ไฟฟ้ำหรือใช้ควำมร้อนจำก
เชื้อเพลิงต่ำงๆ เช่น แก๊ส โดยระบุแรงม้ำเปรียบเทียบแต่ละรำยกำร และแสดงแรงม้ำรวม
6.2 กรรมวิธีกำรผลิตอำหำรทุกประเภทที่ยื่นขอโดยละเอียด เช่น แสดงอุณภูมิและเวลำที่
ใช้ เป็นต้น และแผนภูมิกรรมวิธีกำรผลิตที่สอดคล้องกับเครื่องจักรที่แสดงไว้ในแปลนพื้นและใน
รำยกำรเครื่องมือเครื่องจักร โดยต้องระบุหมำยเลขเครื่องจักรในกระบวนกำรผลิตด้วย
6.3 ที่มำของน้ำที่ใช้ในกำรผลิต เช่น น้ำที่ใช้เป็นส่วนผสมในอำหำรน้ำที่ใช้ผลิต/ น้ำแข็งที่ใช้
ผสมหรือสัมผัสอำหำร/ น้ำที่ใช้ล้ำงภำชนะบรรจุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่ำงๆ (แจ้งกรรมวิธี
กำรปรับคุณภำพของน้ำ) (กรณีใช้น้ำหรือน้ำแข็งเป็นส่วนผสมหรือสัมผัสกับอำหำรที่พร้อม
บริโภคได้ทันที ต้องมีผลวิเครำะห์คุณภำพมำตรฐำนตำมประกำศน้ำหรือน้ำแข็ง)
6.4 ปริมำณกำรผลิตอำหำรแต่ละชนิด ต่อวัน ต่อสัปดำห์ หรือต่อเดือนแล้วแต่กรณี
6.5 วิธีกำรทำควำมสะอำดเครื่องจักรและอุปกรณ์กำรผลิต รวมถึงภำชนะบรรจุ (ถ้ำมี)
พร้อมแจ้งสำรที่ใช้ในกำรล้ำงทำควำมสะอำดด้วย
- หำกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์กำรผลิตร่วมกันสำหรับกำรผลิตอำหำรหลำยชนิด
ต้องมีมำตรกำรป้องกันกำรปนเปื้อนที่เหมำะสมเพิ่มเติม เช่น คู่มือกำรทำควำมสะอำด กำรทดสอบ
ควำมสะอำด (Swap Test/ Rinse Test) กำรทดสอบกำรตกค้ำงของสำรเคมีที่ใช้ทำควำมสะอำด
6.6 วิธีกำรกำจัดขยะมูลฝอย (ควำมถี่)
7. เอกสำรตำมที่กำหนดในหลักเกณฑ์ GMP ต้องแนบเพิ่มเติม (กรณีย้ำยเฉพำะสถำนที่เก็บอำหำรไม่ต้องยื่นเอกสำรในหัวข้อนี้)
7.1 กรณีผลิตน้ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท
สำเนำผลวิเครำะห์น้ำดิบ ตำมประกำศน้ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท
7.2 กรณีผลิตน้ำแร่ธรรมชำติ
1) สำเนำผลวิเครำะห์น้ำดิบ ตำมประกำศน้ำแร่ธรรมชำติ
2) สำเนำผลวิเครำะห์ปริมำณแร่ธำตุสำคัญที่เป็นคุณสมบัติของแหล่งน้ำนั้นๆ
3) รำยงำนกำรตรวจสอบแหล่งน้ำบำดำล ต้องจัดทำโดยนักธรณีทที่ ำงำนสังกัดภำครัฐ
หรือตรวจสอบรำยชื่อนักธรณีวิทยำได้จำกเว็ปไซด์กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
4) สำเนำใบอนุญำตขุดเจำะน้ำบำดำล จำกกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
5) สำเนำใบอนุญำตใช้น้ำบำดำล จำกกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล ต้องระบุวัตถุประสงค์เพื่อ
ธุรกิจ (กำรค้ำ)
7.3 กรณีผลิตน้ำแข็งบริโภค
สำเนำผลวิเครำะห์น้ำที่ใช้ผลิต ตำมประกำศน้ำแข็ง
7.4 กรณีผลิตอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีควำมเป็นกรดต่ำ
1) เอกสำรวิ ช ำกำรศึ ก ษำกำรทดสอบกำรกระจำยควำมร้ อ นในเครื่ อ งฆ่ ำ เชื้ อ
(Temperature Distribution)
2) เอกสำรวิชำกำรศึกษำอัตรำกำรแทรกผ่ำนควำมร้อนในผลิตภัณฑ์อำหำรแต่ละชนิด แต่
ละขนำดบรรจุ เพื่อกำหนดอุณหภูมิและเวลำในกำรฆ่ำเชื้อ (Heat Penetration)
3) หลักฐำนแสดงกรรมวิธีที่กำหนดกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน (Schedule Process)
4) หลักฐำนแสดงผู้กำหนดกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน (Process Authority)
7.5 กรณีผลิตอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดทีป่ รับกรด
1) เอกสำรกำรศึ กษำกระจำยควำมร้ อนในเครื่ องฆ่ ำเชื้ อและกำรแทรกผ่ ำนควำมร้ อนใน
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งวิธีที่กำหนดกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน หรือ เอกสำรวิชำกำรที่ใช้
อ้ำงอิงอุณหภูมิและเวลำที่เหมำะสมในกำรฆ่ำเชื้อผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
2) เอกสำรแสดงวิธีกำรปรับสภำพอำหำรให้เป็นกรด และปัจจัยวิกฤตที่ต้องควบคุมให้ค่ำ
ควำมเป็นกรด-ด่ำงเข้ำสู่สมดุล (equilibrium pH) ไม่เกิน 4.6
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ผู้ยื่นคำขอ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร
3) เอกสำรแสดงวิธีกำรเก็บตัวอย่ำงและวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง ตำมควำมถี่ที่เหมำะสม
พร้อมทั้งระบุเครื่องมือที่ใช้และค่ำ pH เป้ำหมำย
4) หลักฐำนแสดงผู้กำหนดกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน (Process Authority)
7.6 กรณีผลิตอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีควำมเป็นกรดต่ำหรืออำหำรปรับกรด โดยใช้กรรมวิธีผลิตแบบปลอดเชื้อ (aseptic system)
1) เอ ก ส ำรห ลั ก ฐำน ต ำม Inspection Guideline for Aseptic system ส า ม า ร ถ ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ป.สนง. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาแบบแปลนแผนผัง เครื่องมือ
เครื่องจักร กรรมวิธีการผลิต และรายละเอียดการผลิตของสถานที่ผลิตอาหาร ข้อที่ 3.5.3”
2) หลักฐำนแสดงผู้กำหนดกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน (Process Authority)
7.7 กรณีผลิตผลิตภัณฑ์ที่ให้ใช้กระบวนกำรพำสเจอร์ไรส์ด้วยกำรใช้ควำมดันสูง (High-Pressure Processing (HPP))
1 ) รำยงำน ผลกำรศึ ก ษ ำ Inoculated Pack/Challenge study ป ระเภ ท Pathogen
Inactivation study หรื อ ประเภท Combined growth and inactivation study ต้ อ งแสดง
รำยละเอียดคุณภำพมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดสอบ กำรออกแบบกำรศึกษำ ผลกำรศึกษำ
และสรุปผลกำรศึกษำ
2) ผลกำรทดสอบอำยุกำรเก็บรักษำ (Shelf-life study)
8. ภำพถ่ำย (ภำพสี) จำนวน 1 ฉบับ
- แสดงให้เห็ นพื้นที่ และเครื่องมือเครื่องจักร ต่ำงๆ ทั้ งภำยใน-ภำยนอกอำคำรผลิตเป็ นไป
ตำมลำดับสำยงำนผลิตที่จะขออนุญำต ตั้งแต่รับวัตถุดิบไปจนถึงกำรจัดเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
- ระบุชื่อสถำนที่ผลิตและเลขที่ตั้ง และลงลำยมือชื่อโดยผู้ดำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรที่มี
อำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอำนำจทั่วไปที่มีอำนำจลงนำม
รับรองเอกสำรทุกแผ่น
9. หนังสือมอบอำนำจทั่วไป (กรณีผู้ดำเนินกิจกำรไม่ได้มำยื่นเอกสำรด้วยตัวเอง) จำนวน 1 ฉบับ
โดยต้องระบุอำนำจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นคำขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทรำบข้อบกพร่อง และติดอำกรแสตมป์ 30 บำท ต่อผู้รับมอบอำนำจ 1 คน
(หนังสือมอบอำนำจมีอำยุ 1 ปี นับจำกวันทีท่ ำหนังสือมอบอำนำจ)
9.1 กรณียื่นหนังสือมอบอำนำจฉบับจริงและผู้มอบอำนำจเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องแนบสำเนำ
บัตรประชำชนผู้มอบอำนำจและสำเนำบัตรประชำชนผู้รับมอบอำนำจ
9.2 กรณียื่นหนังสือมอบอำนำจฉบับจริงและผู้มอบอำนำจเป็นนิติบุ คคล จำนวนผู้มอบ
อำนำจต้องครบถ้วนตำมหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรองของนิติ
บุคคล พร้อมสำเนำบัตรประชำชนกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบุคคล
และสำเนำบัตรประชำชนผู้รับมอบอำนำจ
9.3 กรณียื่นสำเนำหนังสือมอบอำนำจ ต้องเป็นฉบับที่ได้ รับกำรตรวจสอบและรับรอง
จำกเจ้ำหน้ำที่กองอำหำรแล้ว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
หมำยเหตุ เอกสำรที่เป็นสำเนำทั้งหมดต้องลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำโดยผู้ดำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรที่มีอำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือ
ผู้รับมอบอำนำจทั่วไปที่มีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำเอกสำรได้

(สำหรับผู้ประกอบกำร)
ขั้นตอนที่ 4 ลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรรับคำขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก)
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคำขอ/ผูร้ ับมอบอำนำจ)
(..............................................................)
วันที่................................................................

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลกำรรับคำขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก)
 รับคำขอเพรำะเอกสำรครบถ้วน
 รับคำขอแต่มีเงื่อนไข เพรำะเอกสำรไม่ครบถ้วน
พบข้อบกพร่องตำมที่ระบุข้ำงต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันทำกำร
นับแต่วันถัดจำกวันที่รับคำขอ หำกพ้ นก ำหนดจะยกเลิกและส่งคืนค ำขอ
ต่อไป
ลงชื่อ..........................................................เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ
วันที่...........................................................
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(สำหรับผู้ประกอบกำร)
ครั้งที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้ำพเจ้ำได้ยื่นเอกสำรกำรแก้ไขข้อบกพร่อง จำนวน....…...รำยกำร ตำมที่
ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคำขอ/ผูร้ ับมอบอำนำจ)
(..............................................................)
วันที่................................................................
รับคืนคำขอ
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคำขอ/ผูร้ ับมอบอำนำจ)
(..............................................................)
วันที่................................................................

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่)
ครั้งที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)
 แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ลงชื่อ............................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ
วันที่..............................................
ส่งคืนคำขอ
ขอส่งคืนคำขอและเอกสำรประกอบทั้งหมด เนื่องจำก
 ไม่มำแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำที่กำหนด
 กำรแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
ท่ำนมีสิทธิ์ยื่นคำขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสำรให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
เป็นไปตำมกฎหมำย หรือจะอุทธรณ์กำรคืนคำขอครั้งนี้ก็ได้
ขอให้ยื่นคำอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและ
ยำได้ ภำยใน 15 วันทำกำร นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ลงชื่อ............................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ
วันที่..............................................
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