
 
แบบตรวจสอบค าขอและบนัทึกข้อบกพร่อง 

การขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.11) 
******** ตอ้งน าเอกสารนี้และใบรับค าขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขขอ้บกพร่อง (ถ้ามี) ในครั้งต่อไป ******** 

ส าหรับผู้ประกอบการ ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยื่น ดูรายละเอียดเพ่ิมที่เว็บไซด์กองอาหาร  
 ยื่น ท่ี กองอาหาร ส านักงานคณะกรรมอาหารและยา 
 ยื่น ท่ี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 

  

ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดขอ้มูลเบ้ืองต้น 
ช่ือ-สกุลผู้ยื่นค าขอ/ผูร้ับมอบอ านาจ..................................................................................... 
โทรศัพท์...................................................... E-mail: ........................................................... 
ช่ือสถานท่ีผลิต....................................................................................................................... 

 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้และ
ตรวจสอบตนเอง 
โดยท าเคร่ืองหมาย  กรณีครบถ้วนตามข้อก าหนด     
หรือท าเคร่ืองหมาย  กรณีไม่ครบถ้วน   
หรือท าเคร่ืองหมาย  -   กรณีไม่จ าเป็นต้องม ี

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร  
(ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร) 

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ยื่นค าขอ
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 

บันทึกข้อบกพร่อง 

1. ค าขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.11) จ านวน 1 ฉบับ    
-  กรอกรายละเอียดประเภทอาหารตาม ป.สธ. และวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตให้ชัดเจน 

  - ลงลายมือชื่อ (โดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจผูกพันของนิติบุคคลอาจต้อง
ประทับตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล) 

   

2. ส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) หรือ ส าเนาใบส าคัญเลขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1/1) (แล้วแต่กรณี) (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

   

3. กรณขีออนุญาตเพ่ือทดลองเครือ่งจักรท่ีใช้ในการผลิตอาหาร และสถานท่ีผลิตท่ีขออนุญาตยงัไม่ได้รับอนุญาตเป็นสถานท่ีผลิตอาหาร  
ต้องแนบรายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย (Audit Report) จ านวน 1 ฉบับ  

- ส าเนาแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP 
กฎหมาย (Audit Report) โดยขอบข่ายของประเภทอาหารที่ระบุในรายงานผลการตรวจ
ประเมินสถานที่ต้องครอบคลุมประเภทอาหารที่จะขออนุญาต และมีอายุไม่เกิน 1 ปี         
นับจากวันที่ออกเอกสารรับรอง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

   

4. กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ    
4.1 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ด าเนินกิจการ    
4.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการ    
4.3 ส าเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์    

5. กรณีนิติบุคคล จัดเตรียมดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ    
5.1 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ด าเนินกิจการ     
5.2  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ด าเนินกิจการ    
5.3 กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องย่ืนส าเนาหนังสือเดินทางและส าเนาหนังสืออนุญาตให้

ท างานในประเทศไทย (work permit) 
   

5.4 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยต้องมีครบทุกหน้า มีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการผลิตอาหาร และคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน  

   

5.5 ส าเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) โดยต้องมีครบทุกหน้าและคัดลอกส าเนาจาก
กระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ยกเว้นห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ ห้างหุ้นส่วนสามัญจะไม่มีเอกสารน้ี) 

   

5.6 กรณีที่มีจ านวนหุ้นต่างชาติของบริษัทตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต้องย่ืนหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติบุคคลต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชย์ว่าไม่ขัดพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพิ่มเติมด้วย หรือหนังสือได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ยื่นค าขอ
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 

บันทึก
ข้อบกพร่อง 

5.7 หนังสือมอบอ านาจแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาทต่อผู้ด าเนินกิจการ 1 คน)    
5.8 ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล ที่ลงนามในหนังสือมอบอ านาจแต่งตั้งฯ (กรณี

เป็นบุคคลต่างด้าวต้องย่ืนส าเนาหนังสือเดินทาง) 
   

ค าอธิบาย กรณีนิติบุคคล ผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลเดียวกัน ต้องท าหนังสือมอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการด้วยเช่นกัน เน่ืองจากมี
หน้าที่ในฐานะต่างกัน คือ (1) หน้าที่กรรมการนิติบุคคลผู้มีอ านาจลงนามผูกพันในฐานะผู้มอบอ านาจ และ (2) หน้าที่ผู้ด าเนินกิจการของใบอนุญาตผลิตอาหารใน
ฐานะผู้รับมอบอ านาจ 
6. ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิต จ านวน 1 ฉบับ    
7. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ต่อไปนี้ อย่างละ 1 ฉบับ   

7.1 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่ผลิตและสิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง แสดงชื่อถนนและจุดสังเกตของ
สถานที่ขออนุญาต เช่น หน่วยราชการ วัด โรงเรียน 

   

7.2 แผนผังแสดงต าแหน่งพร้อมประโยชน์ใช้สอยของอาคารต่างๆ ในบริเวณที่ตั้งของสถานที่ผลิตและบริเวณข้างเคียง 
รวมทั้งระบบก าจัดน้ าเสีย และบ่อบาดาล (ถ้ามี) 

   

7.3 แบบแปลนพ้ืนทุกชั้น ต้องแสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกต้อง โดยแสดงสัญลักษณ์ เช่น ผนัง ประตู 
หน้าต่าง เส้นทางเข้า-ออกพนักงาน, ทางเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ และทางออกผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแสดงรายละเอียด
เพิ่มเติม ดังน้ี 

   

1) แสดงต าแหน่งการวางเคร่ืองจักรอุปกรณ์การผลิต ที่สอดคล้องกับรายการเคร่ืองจักร    
2) มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเกบ็วัตถุดิบ เตรียมวัตถุดิบ    
3) มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเกบ็ภาชนะบรรจุ    
4) มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ์    
5) มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณการผลิตเป็นไปตามกระบวนการผลิต    
6) มีการแบ่งกั้นห้องหรือบริเวณล้างท าความสะอาดอุปกรณ์หรือภาชนะ และห้องหรือบริเวณเก็บอุปกรณ์หรือ

ภาชนะก่อนและหลังใช ้
   

7) แสดงต าแหน่งอา่งล้างมอืบริเวณผลิต และบริเวณเปลี่ยนชุด รองเทา้พนักงาน    
8) แสดงต าแหน่งห้องสว้ม อ่างลา้งมือ ที่เหมาะสม และไม่เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง    
9) ต าแหน่งท่อหรือทางระบายน้ า    

8. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอื่นๆ      
8.1 รายการเครือ่งจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การผลิตที่ใช้ไฟฟ้าหรือใช้ความร้อนจากเชื้อเพลิงต่างๆ เช่น แก๊ส โดย

ระบุแรงม้าเปรียบเทียบแต่ละรายการ และแสดงแรงม้ารวม 
   

8.2 กรรมวิธีการผลิตอาหารทุกประเภทท่ียื่นขอโดยละเอียด เช่น แสดงอุณภูมิและเวลาที่ใช้ เป็นต้น และแผนภูมิ
กรรมวิธีการผลิตที่สอดคล้องกับเคร่ืองจักรที่แสดงไว้ในแปลนพื้นและในรายการเคร่ืองมือเคร่ืองจักร โดยต้องระบุ
หมายเลขเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วย (กรณีไม่แน่ใจในประเภทอาหารอาจใช้บริการจัดประเภทอาหารมา
ก่อน) 

   

8.3 ท่ีมาของน้ าท่ีใช้ในการผลิต เช่น น้ าที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารน้ าที่ใช้ผลิต/ ไอน้ าที่สัมผัสอาหาร/ น้ าแข็งที่ใช้
ผสมหรือสัมผัสอาหาร/ น้ าที่ใช้ล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ และเคร่ืองจักรต่างๆ (แจ้งกรรมวิธีการปรับคุณภาพของน้ า)   

   

8.4 สูตรส่วนประกอบของอาหารเป็นร้อยละของน้ าหนัก (สูตรคิดเป็น 100%) และแสดงที่มาของวัตถุดิบแต่ละ
รายการ เช่น เลขสารบบอาหาร (เลข อย.) หรือ Specification หรือ COA หรือจัดท ารายละเอียดวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบ
น้ันๆ 

   

8.5 ประเภทและชนิดของอาหารที่จะผลิต     
8.6 ชนิดภาชนะบรรจุ (ชนิด,ขนาด,สี) แจ้งชนิดและสีของฝา (ถ้ามี)    
8.7 วิธีการบริโภคและวิธีการใช้    
8.8 ปริมาณการผลิตอาหารแต่ละชนิด ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือนแล้วแต่กรณี    
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8.9 กรรมวิธีการล้างเคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลติ รวมถึงภาชนะบรรจุ (ถ้ามี) พร้อมแจ้งสารที่
ใช้ในการล้างท าความสะอาดด้วย  

   

8.10 วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย (ความถี่)    
8.11 จ านวนคนงานชาย-หญิง (การแต่งกาย,จ านวนห้องน้ า, จ านวนอ่างล้างมือหน้าหรือในห้องส้วม)    

9. เอกสารตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์ GMP ต้องแนบเพ่ิมเติม    
9.1 กรณีอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (อาหารที่มีความเป็นกรดต่ า)    

1) เอกสารวิชาการศึกษาการทดสอบการกระจายความร้อนในเคร่ืองฆ่าเชื้อ (Temperature 
Distribution) 

   

2) เอกสารวิชาการศึกษาอตัราการแทรกผ่านความร้อนในผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิด แต่ละ
ขนาดบรรจุ เพื่อก าหนดอุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อ (Heat Penetration) 

   

3) การก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Schedule Process)    
4) หลักฐานแสดงผู้ก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)    
5) หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisor)    
6) กรณีที่ใช้การผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic system) เช่น UHT ต้องแนบหลักฐาน

ประกอบการพิจารณาสอดคล้องตาม Inspection Guideline for Aseptic system   
   

9.2 กรณีอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (อาหารปรับสภาพกรด)     
1) เอกสารวิชาการศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

(Schedule Process) 
   

2) เอกสารแสดงรายละเอียดวิธีการในการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง และวิธีการวัดค่าความ
เป็นกรด-ด่าง ตามความถี่ที่เหมาะสม พร้อมทั้งระบุปัจจัยวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับการปรับกรด  

   

3) หลักฐานแสดงผู้ก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)    
4) หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisor)    
5) กรณีที่ใช้การผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic system) เช่น UHT ต้องแนบหลักฐาน

ประกอบการพิจารณาสอดคล้องตาม Inspection Guideline for Aseptic system   
   

9.3 กรณีน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท     
- เอกสารแสดงรายละเอียดแหล่งที่มาของน้ าดิบ และส าเนาผลวิเคราะห์น้ าดิบ     

9.4 กรณีนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์     
- หลักฐานแสดงผู้ควบคุมการผลิต    

9.5 กรณีผลิตการคัดและบรรจุผักหรือผลไม้สดบางชนิด     
1) หลักฐานแสดงว่าแหล่งเพาะปลูกมีระบบควบคุมการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกที่ปลอดภัย    
2) ทะเบียนเกษตรกร    
3) ทะเบียนผู้รวบรวม หรือผู้จัดหา (ถ้ามี)    

9.6 กรณีผลิตผลิตภัณฑ์ที่ให้ใช้กระบวนการพาสเจอร์ไรส์ ด้วยการใช้ความดันสูง (High-
Pressure Processing (HPP)) 

   

1) รายงานผลการศึกษา Inoculated Pack/Challenge study ประเภท Pathogen Inactivation 
study หรือ ประเภท Combined growth and inactivation study ต้องแสดงรายละเอียดคุณภาพ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดสอบ การออกแบบการศึกษา ผลการศึกษา และสรุปผลการศึกษา 

   

2) ผลการทดสอบอายุการเก็บรักษา (Shelf-life study)      
3) เอกสารการรับรองห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ส าหรับการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อโรค 

หลักฐานของหน่วยงาน หรือ สถาบันการศึกษา หรือ เจ้าหน้าที่ประจ าโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ (ถ้ามี) 
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ยื่นค าขอ
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบ 

บันทึกข้อบกพร่อง 

9.7 กรณีการผลิตนมผสมฟลูออไรด์    
1) หนังสือโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย ที่ได้รับอนุมัติจากกรมอนามัย และ

ระบุปริมาณการผลิตและพื้นที่การให้บริการให้ตรงกับค าขอฯ 
   

2) ส าเนาใบรับรองระบบประกันคุณภาพ GMP* และ/หรือ HACCP**จากหน่วยตรวจประเมินที่
ได้รับการรับรองจาก หน่วยรับรองได้แก่  มกอช. (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ) ซ่ึงยังไม่หมดอายุ 

   

3) หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมเทคนิคการเติมและตรวจวิเคราะห์ฟลูออไรด์จากโครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดาของผู้ควบคุมการผลิตและผู้ควบคุมคุณภาพ 

   

4) เอกสารกรรมวิธีการผลิตที่ก าหนดขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตอาหารในแต่ละกรณี    
5) เอกสารขั้นตอนการเตรียมสารละลายฟลูออไรด์ การผสมฟลูออไรด์ลงในนมโค และการควบคุม

ปริมาณฟลูออไรด์ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
   

6) ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในนมในช่วงต้น กลาง ท้ายของการผลิตจากส านักทันต
สาธารณสุข กรมอนามยั 

   

10. หนังสือแสดงขั้นตอนการด าเนินการตามวัตถุประสงค ์
     โดยแสดงวิธีน าไปใช้ ตลอดจนการท าลายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายหลังการด าเนินการ รวมถึงรายงาน
ผลการด าเนินงานแต่ละกระบวนงาน และผลที่ได้จากการผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราวที่ระบุตาม
วัตถุประสงค์เสร็จสิ้นแล้ว และวิธีจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ได้ รวมถึงวัตถุดิบทั้งหมดตามที่แจ้งไว้ว่ามีการ
ด าเนินการอย่างไร รวมทั้งเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   

11. หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มายื่นเอกสารด้วยตัวเอง) จ านวน 1 ฉบับ   
โดยต้องระบุอ านาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ย่ืนค าขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบขอ้บกพร่อง และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน (หนังสือ
มอบอ านาจมอีายุ 1 ปี นับจากวันทีท่ าหนังสือมอบอ านาจ) 

11.1 กรณีย่ืนหนังสือมอบอ านาจฉบับจริงและผู้มอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตร
ประชาชนผู้มอบอ านาจและส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

   

11.2 กรณีย่ืนหนังสือมอบอ านาจฉบับจริงและผู้มอบอ านาจเป็นนิติบุคคล จ านวนผู้มอบอ านาจต้อง
ครบถ้วนตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมส าเนา
บัตรประชาชนกรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลและส าเนาบัตรประชาชน
ผู้รับมอบอ านาจ 

   

11.3 กรณีย่ืนส าเนาหนังสือมอบอ านาจ ต้องเป็นฉบับที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก
เจ้าหน้าที่กองอาหารแล้ว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

   

หมายเหตุ เอกสารที่เป็นส าเนาทัง้หมดต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการทีม่ีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับ
มอบอ านาจทั่วไปที่มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได ้
 

(ส าหรับผู้ประกอบการ)  (ส าหรับเจ้าหน้าที่)  
ขั้นตอนที่ 4  ลงลายมือชื่อรับทราบผลการรับค าขอ 
คร้ังท่ี 1 (ยื่นค าขอคร้ังแรก) 
ลงช่ือ............................................................ (ผู้ยื่นค าขอ/ผูร้ับมอบอ านาจ) 
     (..............................................................) 
วันท่ี.................................................................. 
 

ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการรับค าขอ 
คร้ังท่ี 1 (ยื่นค าขอคร้ังแรก) 
 รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วน   
 รับค าขอแต่มีเง่ือนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วน  
พบขอ้บกพร่องตามที่ระบุข้างต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ 
นับแต่วันถัดจากวันท่ีรับค าขอ หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอ
ต่อไป 
ลงช่ือ..........................................................เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา 
วันท่ี........................................................... 
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(ส าหรับผู้ประกอบการ)  (ส าหรับเจ้าหน้าที่)  
คร้ังท่ี 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง) 
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่อง จ านวน....…...รายการ ตามที่ระบุ
ในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว  
ลงช่ือ............................................................ (ผู้ยื่นค าขอ/ผูร้ับมอบอ านาจ) 
     (..............................................................) 
วันท่ี................................................................ 

คร้ังท่ี 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง) 
 แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน 
 
ลงช่ือ............................................พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณา 
วันท่ี.............................................. 

รับคืนค าขอ 
ลงช่ือ............................................................ (ผู้ยื่นค าขอ/ผูร้ับมอบอ านาจ) 
       (..............................................................) 
วันท่ี................................................................ 
 

ส่งคืนค าขอ 
ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบท้ังหมด เนื่องจาก   
 ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน  

ท่านมีสิทธิ์ยื่นค าขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและ
สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนค าขอครั้งนี้ก็ได้  

ขอให้ยื่นค าอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยาได้ ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ลงช่ือ............................................พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณา 
วันท่ี..............................................  
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