แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ส.5) กรณีเพิ่มประเภทอาหาร
******** ต้องนาเอกสารนี้และใบรับคาขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในครั้งต่อไป ********

สาหรับผู้ประกอบการ
สาหรับเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยื่น ดูรายละเอียดเพิ่มทีเ่ ว็บไซด์กองอาหาร
 ยื่น ที่ กองอาหาร สานักงานคณะกรรมอาหารและยา
 ยื่น ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น
ชือ่ -สกุลผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ................................................................................................
โทรศัพท์........................................................... E-mail : ................................................................
ชื่อสถานที่นาเข้า..............................................................................................................................
ขั้นตอนที่ 3 ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้และตรวจสอบตนเอง
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร
(ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)
โดยทาเครื่องหมาย กรณีครบถ้วนตามข้อกาหนด
หรือทาเครื่องหมาย  กรณีไม่ครบถ้วน
หรือทาเครื่องหมาย - กรณีไม่จาเป็นต้องมี
ผู้ยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
บันทึกข้อบกพร่อง
ตรวจสอบ ตรวจสอบ
1. แบบคาขอ ส.5 จานวน 1 ฉบับ
- กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ (โดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจ
ผูก พั นของนิ ติ บุ ค คลอาจต้ องประทั บ ตราส าคั ญ ของบริษั ท ด้ ว ยในกรณี ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล) และเขียนต่อท้ายประเภทอาหารที่เพิ่มว่ า
“โดยใช้สถานที่เก็บอาหารเดิมที่ได้รับอนุญาตแล้ว หรือ โดยจัดเก็บอาหาร ณ เลขที่ ....”
2. ใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7) ฉบับจริง
3. แปลนพื้นแสดงบริเวณของห้องเก็บอาหาร พร้อมประโยชน์ใช้สอยของห้อง หรือ
บริเวณต่างๆ ในชั้นของอาคารที่ใช้เก็บอาหาร โดยระบุมาตราส่วนของแปลนพื้นที่
ถูกต้ อง พร้อ มแสดงทิศ ทางเดิ นผ่ าน เข้า -ออก แต่ล ะห้อ งในแบบแปลนด้ วย/กรณี
อาคารมีหลายชั้น ให้แจ้งด้วยว่าแต่ละชั้นใช้ทาประโยชน์อะไร/กรณีสถานที่นาเข้าและ
สถานที่เก็บอยู่เลขที่เดียวกัน ให้ระบุตาแหน่งของสถานที่นาเข้า (office) ด้วย
- การจัดห้อง หรือบริเวณที่เก็บอาหาร ดังนี้
ก. ให้แสดงการจัดแยกอาหารแต่ละชนิดเป็นสัดส่วน
ข. ให้แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาคุณภาพของอาหารให้คงสภาพตามความ
จาเป็น เช่น ตู้แช่เย็น ห้องแช่แข็ง เป็นต้น และระบุอุณหภูมิในการเก็บรักษา
4. คารับรองประกอบการขออนุญาตนาหรือ สั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
(เฉพาะกรณีไม่ตรวจสถานที่) จานวน 1 ฉบับ
- กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อในเอกสารของคารับรอง โดยผู้ดาเนิน
กิจการ หรือ กรรมการผู้มอี านาจผูกพันของนิติบุคคลเท่านั้น
5. ภาพถ่าย (ภาพสี) จานวน 1 ฉบับ
เนื่องจากไม่มีการตรวจประเมินสถานที่ โดยจะเฝ้าระวังตรวจสอบ สถานที่ภายหลังต่อไป ทั้งนี้สามารถถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล แล้วพิมพ์ภาพในกระดาษ
ขนาด เอ 4 โดยระบุชื่อสถานที่ ที่อยู่ และผู้ขออนุญาตลงชื่อกากับทุกหน้า ไม่ใช้ภาพตกแต่งแก้ไขที่ไม่ตรงกับสถานที่จริง
1) ภาพหน้าห้องเก็บอาหารพร้อมทั้งแสดงป้าย “สถานที่เก็บอาหาร” ที่คงทนถาวร
2) ภาพภายในห้องเก็บ อาหารทุกด้านพร้อมป้าย “ประเภทอาหารหรือ กลุ่ม
อาหารหรือชนิดอาหาร” ซึ่งสามารถมองเห็นชั้นหรือพื้นสาหรับรองรับอาหาร
3) กรณีที่ห้องเก็บอาหารเป็นลักษณะโกดังหรือห้องเก็บอาหารที่มีการใช้พื้นที่เก็บ
ร่วมกับสินค้าของบริษัทอื่น ซึ่งอาจเป็นชั้นหรือพาเลท ต้องแสดงป้าย “ประเภทอาหาร
หรือกลุ่มอาหารหรือชนิดอาหาร และชื่อบริษัท.......” บริเวณพื้นที่การจัดเก็บเพื่อบ่งชี้
ว่าเป็นของบริษัทที่จะขออนุญาต
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ผู้ยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อบกพร่อง
ตรวจสอบ ตรวจสอบ
6. หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มาดาเนินการด้วยตัวเอง) จานวน 1 ฉบับ
โดยต้องระบุอานาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นคาขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน
(หนังสือมอบอานาจมีอายุ 1 ปี นับจากวันทีท่ าหนังสือมอบอานาจ)
6.1 กรณียื่นหนังสือมอบอานาจฉบับจริงและผู้มอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดา ต้อง
แนบสาเนาบัตรประชาชนผู้มอบอานาจและสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
6.2 กรณียื่นหนังสือมอบอานาจฉบับจริงและผู้มอบอานาจเป็นนิติบุคคล จานวนผู้
มอบอานาจต้ องครบถ้ วนตามหนั งสื อรั บรองการจดทะเบี ยน และต้อ งแนบหนั งสื อ
รับรองของนิติบุคคล พร้อมสาเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลและสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
6.3 กรณียื่นสาเนาหนังสือมอบอานาจ ต้องเป็นฉบับที่ได้รับการตรวจสอบและ
รับรองจากเจ้าหน้าที่กองอาหารแล้ว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสาเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิ ติบุคคล
หรือ ผู้รับมอบอานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารได้
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

(สาหรับผู้ประกอบการ)
ขั้นตอนที่ 4 ลงลายมือชื่อรับทราบผลการรับคาขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)
(..............................................................)
วันที่....................................................................

(สาหรับเจ้าหน้าที่)
ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการรับคาขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)
 รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้วน
 รับคาขอแต่มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วน
พบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการ
นับแต่วันถัดจากวันที่รับคาขอ หากพ้นกาหนดจะยกเลิกและส่งคืนคาขอ
ต่อไป
ลงชื่อ..........................................................เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
วันที่...........................................................
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่อง จานวน....…...รายการ ตามที่  แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ) ลงชื่อ............................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
(..............................................................)
วันที่.................................................
วันที่................................................................
รับคืนคาขอ
ส่งคืนคาขอ
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ) ขอส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เนื่องจาก
(..............................................................)
 ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กาหนด
วันที่................................................................
 การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
ท่านมีสิทธิ์ยื่นคาขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
เป็นไปตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนคาขอครั้งนี้ก็ได้
ขอให้ยื่นคาอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ได้ ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ลงชื่อ............................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
วันที่..............................................
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