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ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบชอ่งทางการยื่น ดรูายละเอียดเพ่ิมที่เว็บไซดส์ านักอาหาร
 ยื่น ที่ ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมอาหารและยา
 ยื่น ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขั้นตอนที่ 2  กรอกรายละเอียดขอ้มูลเบื้องตน้ 
ชื่อ-สกุลผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ..................................................................................................
โทรศัพท์...........................................................E-mail……………………………………………………
ชื่อสถานที่ผลิต/น าเขา้……….............………………………………..………………………….
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/น าเขา้/สถานที่ผลิต...................................................................................

ขั้นตอนที่ 3  ผู้ยื่นค าขอตอ้งจัดเรียงเอกสารตามบญัชรีายการเอกสารขา้งล่างน้ี และตรวจสอบตนเอง
โดยท าเครื่องหมาย  กรณคีรบถ้วนตามขอ้ก าหนด
หรือท าเครื่องหมาย × กรณไีม่ครบถ้วน  
หรือท าเครื่องหมาย -   กรณไีม่จ าเปน็ตอ้งมี ขัน้ตอนที ่1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)

ผู้ยืน่ค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ

กรณ ีการขอย้ายสถานที่ผลิตอาหารและสถานที่เก็บอาหาร
1. แบบค าขอ สบ2   จ านวน 2 ฉบบั (พิมพ์เท่าน้ัน)

2. กรณบีคุคลธรรมดา เอกสารดงัตอ่ไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบั
 - ส าเนาใบทะเบยีนการค้าหรือใบทะเบยีนพาณชิย์ (ที่มีการย้ายที่อยู่ล่าสุด)

3. กรณนิีตบิคุคล จัดเตรียมดงัตอ่ไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบั

3.เอกสารที่เก่ียวขอ้งของสถานที่ผลิต ดงัตอ่ไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบั
 - ส าเนาทะเบยีนบา้นของสถานที่ผลิต (แห่งใหม่)

  - ส าเนาทะเบยีนบา้นของส านักงานใหญ ่(ถ้าม)ี

ก. แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงานและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

         -แสดงสัญลักษณ ์เชน่ ผนัง บริเวณ ประต ูเปน็ตน้
         -แสดงต าแหน่งการวางเครือ่งจักรอุปกรณท์ี่ใชใ้นการผลิตที่สอดคล้องกับบญัชรีายการเครือ่งจักร

 - หนังสือยินยอมให้ใชส้ถานที่(ฉบบัจริง)หรือส าเนาสัญญาเชา่สถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร 

(ถ้าม)ี แนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เชา่(กรณีผู้ยนิยอมให้ใชส้ถานทีห่รือ

ผู้ให้เชา่เป็นบุคคลธรรมดา)หรือแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล(กรณีผู้ยนิยอมให้ใชส้ถานทีห่รือผู้ให้
เชา่เป็นนิตบิุคคล)

4. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ดงัตอ่ไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบัยกเว้นสถานที่ผลิตอยู่ตา่งจังหวัด ใช ้2 ชดุ 

(ระบชุื่อสถานที่และที่ตั้งทุกแผ่น)
(ลงลายมือชือ่โดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการทีม่ีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบคุคลหรือผู้รับมอบอ านาจ

ทัว่ไปทีม่ีอ านาจลงนามรับรองส าเนาทกุแผ่น)

ข. แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณที่ดนิของโรงงาน รวมทั้งระบบ

ก าจัดน้ าเสียและบอ่บาดาล (ถ้าม)ี

ค. แบบแปลนแผนผังของอาคารที่ผลิตอาหารและสถานที่เก็บอาหารที่ถูกตอ้งตามมาตราส่วนแสดง

รายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี
       1) รูปดา้นหน้า แสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกตอ้ง แสดงชนิดของวัสดทุี่ใชใ้นส่วนของฝาผนัง 

 พ้ืน ประต ูหน้าตา่ง และหลังคา เปน็ตน้

 - กรอกรายละเอียดและลงลายมอืชือ่ (โดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจผูกพันของนิตบิุคคลอาจ

ตอ้งประทับตราส าคัญของบริษัทดว้ยในกรณีทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล )

 - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิตบิคุคลที่มกีารยา้ยที่อยูล่่าสุด(มคีรบทกุหน้าและคัดลอกส าเนา

จากกระทรวงพาณชิยไ์ว้ไมเ่กิน 6 เดอืน)

แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง

แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2) (กรณีการขอย้ายสถานที่ผลิตอาหารและสถานที่เก็บอาหาร)

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร                 บนัทึกขอ้บกพร่อง

********ต้องน าเอกสารน้ีและใบรับค าขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้าม)ี ในครั้งต่อไป********

ส าหรับผู้ประกอบการ ส าหรับเจ้าหน้าที่

       2) รูปดา้นขา้ง แสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกตอ้ง ซ่ึงมีการแสดงชนิดของวัสดทุี่ใชใ้นส่วน

ของฝาผนัง เพดาน พ้ืน ประต ูหน้าตา่ง และหลังคา เปน็ตน้
       3) รูปตดั  แสดงระยะและมาตราส่วนให้ถูกตอ้ง ซ่ึงมีการแสดงจุดประสงค์การใชห้้องหรือบริเวณ

 แจ้งบริเวณบนัได ลิฟท์ (กรณอีาคารชั้นเดยีวไม่ใชรู้ปตดั)

      4) แปลนพ้ืนทุกชั้น โดยแสดง

         -แสดงระยะ และระบมุาตราส่วน



ผู้ยืน่ค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร                 บนัทึกขอ้บกพร่อง

ก. มีการแบง่ก้ันห้องหรือบริเวณ เตรียมวัตถุดบิ
ข. มีการแบง่ก้ันห้องหรือบริเวณปรุงผสม
ค. การฆ่าเชือ้หรือวิธีการอ่ืน ๆ เชน่ ผ่านความร้อน หรือแชเ่ยน็ หรือแชแ่ขง็ หรือท าใหแ้หง้ แล้วแตก่รณี

ฉ. มีการแบง่ก้ันห้องหรือบริเวณ  ปดิฉลาก
ช. มีการแบง่ก้ันห้องหรือบริเวณเก็บผลิตภณัฑ์
ซ. มีการแบง่ก้ันห้องหรือบริเวณเก็บภาชนะบรรจุ
ฌ. มีการแบง่ก้ันห้องหรือบริเวณล้างท าความสะอาดอุปกรณห์รือภาชนะ
ญ. มีการแบง่ก้ันห้องหรือบริเวณเก็บอุปกรณห์รือภาชนะก่อนและหลังใช้
ฎ. มีห้องหรือตู้ส าหรับเก็บสารเคมีหรือวัตถุมีพิษ

ฐ. แสดงต าแหน่งอ่างล้างมือบริเวณผลิต

 - ชนิดภาชนะบรรจุ (ชนิด,ขนาด,สี) แจ้งชนิดและสีของฝา (ถ้าม)ี
 - วิธีการบริโภคและวิธีการใช้
 - ปริมาณการผลิตอาหารแตล่ะชนิด ตอ่วัน ตอ่สัปดาห์ หรือตอ่เดอืนแล้วแตก่รณี
 - กรรมวิธีการล้างเครื่องจักรและอุปกรณก์ารผลิต (แจ้งสารที่ใช)้
 - วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย (ความถ่ี)
 - จ านวนคนงานชาย-หญงิ (การแตง่กาย, จ านวนห้องน้ า, จ านวนอ่างล้างมือหน้าหรือในห้องส้วม)

   - เอกสารวิชาการศึกษาการทดสอบการกระจายความร้อนในเครือ่งฆ่าเชือ้(Temperature Distribution)

   - การก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อดว้ยความร้อน (Schedule Process)
   - หลักฐานแสดงผู้ก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อดว้ยความร้อน(Process Authority)
   - หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต(Retort Supervisor)
7.กรณอีาหารในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิท (อาหารปรับสภาพกรด) แนบเอกสารเพ่ิมเตมิดงัตอ่ไปน้ี

    - หลักฐานแสดงผู้ก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อดว้ยความร้อน(Process Authority)
    - หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต(Retort Supervisor)
8.กรณน้ี าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิท แนบเอกสารที่เก่ียวขอ้งดงัตอ่ไปน้ี

ง. มีการแบง่บริเวณก่อนฆ่าเชื้อและหลังการฆ่าเชื้ออย่างชดัเจน (กรณกีารผลิตอาหารในภาชนะ

บรรจุที่ปดิสนิทตามประกาศ สธ ฉบบัที่ 349)

จ.   มีการแบง่ก้ันห้องหรือบริเวณบรรจุ (กรณผีลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิทตอ้งมีห้อง

บรรจุโดยเฉพาะ)

 - สูตรส่วนประกอบของอาหารเปน็ร้อยละของน้ าหนัก (สูตรคิดเปน็ 100%) และแสดงที่มาของ

วัตถุดบิแตล่ะรายการ เชน่ เลขสารบบอาหาร (เลข อย) หรือ Specification หรือ COA หรือ

อ่ืนๆ

 - ประเภทและชนิดของอาหารที่จะผลิต ตลอดจนปริมาณการผลิตแตล่ะชนิด

   - เอกสารวิชาการศึกษาอัตราการแทรกผ่านความร้อนในผลิตภณัฑ์อาหารแตล่ะชนิด แตล่ะขนาด

    - เอกสารวิชาการศึกษาอุณหภมูิและเวลาที่เหมาะสมในการฆ่าเชอืผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิด

5 รายละเอียดอ่ืนๆ ไดแ้ก่

         - แสดงการแบง่ก้ันห้องหรือเน้ือที่หรือบริเวณ โดยแยกเปน็สัดส่วนส าหรับการผลิต 

อาหารแตล่ะประเภท และเปน็ไปตามสายงานการผลิต แล้วแตก่รณแีละความเหมาะสมของแตล่ะ

ผลิตภณัฑ์ ดงัน้ี

ฏ. มีการแบง่ก้ันห้องหรือบริเวณอ่ืน ๆ เชน่ บริเวณกักกัน ถังหรือบอ่เก็บน้ าที่ใชใ้นการผลิต 

และห้องเก็บน้ าแขง็ เปน็ตน้

ฑ. ท่อหรือทางระบายน้ า
ฒ. แสดงต าแหน่งบนัไดหรือลิฟท์ (ถ้าม)ี
ณ. แสดงต าแหน่งห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่เหมาะสม

 - รายการเครื่องจักร เครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณก์ารผลิตที่ใชไ้ฟฟ้าหรือใชค้วามร้อนจากเชื้อเพลิง

ตา่งๆ เชน่ แก๊ส โดยระบแุรงมา้เปรียบเทยีบแตล่ะรายการ และแสดงแรงมา้รวม

 - กรรมวิธีการผลิตอาหารแตล่ะชนิดโดยละเอียด และแผนภมูิกรรมวิธีการผลิตที่สอดคล้องกับ

เครื่องจักรที่แสดงไว้ในแปลนพ้ืนและในรายการเครื่องมือเครื่องจักร

 - ที่มาของน้ าที่ใชใ้นการผลิต เชน่ น้ าที่ใชเ้ปน็ส่วนผสมในอาหาร (กรณใีชน้้ าประปาให้แจ้ง

กรรมวิธีการปรับคุณภาพของน้ า) น้ าที่ใชผ้ลิตไอน้ าที่สัมผัสอาหาร น้ าแขง็ที่ใชผ้สมหรือสัมผัส

อาหาร น้ าที่ใชล้้างภาชนะบรรจุ อุปกรณแ์ละเครื่องจักรตา่งๆ

6.กรณอีาหารในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิท (อาหารที่มีความเปน็กรดต่ า) แนบเอกสารเพ่ิมเตมิ

ดงัตอ่ไปน้ี

    - เอกสารแสดงรายละเอียดอุปกรณแ์ละวิธีการในการปรับค่าความเปน็กรด-ดา่ง

     -ส าเนาผลวิเคราะห์น้ าดบิ (ถ้าม)ี



ผู้ยืน่ค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร                 บนัทึกขอ้บกพร่อง

     -  หลักฐานแสดงผู้ควบคุมการผลิต
10. ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เขา้ขา้ยโรงงาน (สบ.1) ที่ไดร้ับอนุญาตแล้ว
11. ส าเนาแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเ่ขา้ขา้ยโรงงาน (สบ.2) ที่ไดร้ับอนุญาตแล้ว (ถ้าม)ี
12. หนังสือมอบอ านาจทั่วไป(กรณผู้ีด าเนินกิจการไม่ไดม้าดว้ยตวัเอง)จ านวน1 ฉบบั
    - ระบอุ านาจให้ชดัเจน เชน่ มอบให้ยื่นค าขอ/แก้ไขเพ่ิมเตมิ/ลงชื่อรับทราบขอ้บกพร่อง

13. ใบปะหน้ายื่นเรื่อง (กรอกเอกสารให้ครบถ้วน)
กรณ ีการขอย้ายเฉพาะสถานที่เก็บอาหาร
1. แบบค าขอ  สบ 2   จ านวน 2 ฉบบั (พิมพ์เท่าน้ัน)

2.เอกสารที่เก่ียวขอ้งของสถานที่เก็บ ดงัตอ่ไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบั
    - ส าเนาทะเบยีนบา้นของสถานที่เก็บอาหารแห่งใหม่

3. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน ดงัตอ่ไปน้ีอย่างละ 1 ฉบบั(ระบชุื่อสถานที่และที่ตั้งทุกแผ่น)

    - แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่เก็บอาหารและสิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง
    - แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหาร ให้ถูกตอ้งตามมาตราส่วน ดงัน้ี

4. ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เขา้ขา้ยโรงงาน (สบ.1) ที่ไดร้ับอนุญาตแล้ว
5. ส าเนาแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เขา้ขา้ยโรงงาน(สบ.2)ที่ไดร้ับอนุญาตแล้ว(ถ้าม)ี
6. หนังสือมอบอ านาจทั่วไป(กรณผู้ีด าเนินกิจการไม่ไดม้าดว้ยตวัเอง)จ านวน1 ฉบบั
    - ระบอุ านาจให้ชดัเจน เชน่ มอบให้ยื่นค าขอ/แก้ไขเพ่ิมเตมิ/ลงชื่อรับทราบขอ้บกพร่อง

7. ใบปะหน้ายื่นเรื่อง (กรอกเอกสารให้ครบถ้วน)

(ส าหรับเจ้าหน้าที)่ ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการรับค าขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นค าขอครั้งแรก) ครั้งที่ 1 (ยื่นค าขอครั้งแรก)
ลงชื่อ...........................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)  รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วน
      (.................................................................................................)
วันที่...........................................................................................................................................  รับค าขอแต่มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนพบข้อบกพร่องตามทีร่ะบขุ้างต้น

ต้องแก้ไขใหแ้ล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ นับแต่วันถัดจากวันทีร่ับค าขอ 

รับทราบขอ้บกพร่องและจะแก้ไขใหแ้ล้วเสร็จภายใน10 วันท าการนับแตว่ันถัดจากวันที่รับค าขอ(ถ้าม)ี หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอตอ่ไป (ให้ผู้ยื่นค าขอลงนามรับทราบและรับส าเนาบนัทึก)

ลงชื่อ...........................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงชือ่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องตน้ ...................................................................
      (.................................................................................................) วันที.่...........................................................................................................
วันที่.......................................................................................................................................... ลงชือ่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา...................................................................

วันที.่...........................................................................................................

หมายเหต ุเอกสารที่เปน็ส าเนาทั้งหมดตอ้งลงลายมือชื่อรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิตบิคุคล

หรือผู้รับมอบอ านาจทั่วไปที่มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้
ขั้นตอนที่ 4  ลงลายมือชื่อรับทราบผลการรับค าขอ

    - กรณผู้ีด าเนินกิจการเปน็นิตบิคุคลการมอบอ านาจทั่วไปตอ้งเปน็ไปตามเงื่อนไขของนิตบิคุคลผู้ขอ

อนุญาต 

    ข. แปลนพ้ืนแสดงบริเวณของห้องเก็บอาหาร พร้อมประโยชน์ใชส้อยของ

ห้องหรือบริเวณตา่ง ๆ ในชั้นของอาคารที่ใชเ้ก็บอาหาร โดยระบมุาตราส่วนของแปลนพ้ืนที่ถูกตอ้ง

พร้อมแสดงทิศทางเดนิผ่านเขา้-ออกแตล่ะห้องในแบบแปลนดว้ย

    ค.การจัดห้อง หรือบริเวณที่เก็บอาหาร ดงัน้ี

    - ให้แสดงการจัดแยกอาหารแตล่ะชนิดเปน็สัดส่วน

    -ให้แสดงระบบการถ่ายเทอากาศ ระบบแสงสว่าง

    -ให้แสดงอุปกรณท์ี่ใชใ้นการเก็บรักษาคุณภาพของอาหารให้คงสภาพตามความจ าเปน็ เชน่ ตู้แช่

เย็น ห้องแชแ่ขง็ เปน็ตน้

(ลงลายมือชือ่โดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการทีม่ีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบคุคลหรือผู้รับมอบอ านาจ

ทัว่ไปทีม่ีอ านาจลงนามรับรองส าเนา)

    ก. แผนผังแสดงต าแหน่งพร้อมประโยชน์ใชส้อยของอาคารตา่ง ๆ ใน

บริเวณที่ตั้งของสถานที่เก็บอาหารและบริเวณขา้งเคียง

     -  หนังสือยินยอมให้ใชส้ถานที่(ฉบบัจริง)หรือส าเนาสัญญาเชา่สถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร

 (ถ้าม)ี แนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้ใหเ้ช่า (กรณีผู้ยนิยอมใหใ้ช้สถานทีห่รือผู้ใหเ้ช่าเปน็

บคุคลธรรมดา)หรือแนบหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล(กรณีผู้ยนิยอมใหใ้ช้สถานทีห่รือผู้ใหเ้ช่าเปน็นิติบคุคล )

    - กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ (ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจผูกพันของนิติบคุคล)

    - กรณผู้ีด าเนินกิจการเปน็นิตบิคุคลการมอบอ านาจทั่วไปตอ้งเปน็ไปตามเงื่อนไขของนิตบิคุคลผู้ขอ

อนุญาต อาจต้องประทบัตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณีทีร่ะบไุว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล

9.กรณนีมพร้อมบบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อดว้ยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์แนบ

เอกสารเพ่ิมเตมิดงัตอ่ไปน้ี



ผู้ยืน่ค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร                 บนัทึกขอ้บกพร่อง

ครั้งที่ 2 (การแก้ไขขอ้บกพร่อง) ครั้งที่ 2 (การแก้ไขขอ้บกพร่อง)
ขา้พเจ้าไดย้ืน่เอกสารการแก้ไขขอ้บกพร่องไว้จ านวน ….รายการตามที่ระบใุนบนัทกึขอ้บกพร่องแล้ว  แก้ไขขอ้บกพร่องครบถ้วน
ลงชื่อ...............................................................(ผู้ยื่นเอกสารแก้ไขขอ้บกพร่อง/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง .......................................................................
      (.................................................................................................) วันที่...........................................................................................................
วันที่..........................................................................................................................................

  ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เน่ืองจาก
รับคืนค าขอ       ไมม่าแก้ไขขอ้บกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนด

ลงชื่อ...........................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)       การแก้ไขขอ้บกพร่อง ไมค่รบถ้วน
      (.................................................................................................) ท่านมีสทิธิ์ยืน่ค าขอใหม่โดยจดัเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอดคลอ้งเป็นไป
วันที่.......................................................................................................................................... ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนค าขอครั้งน้ีก็ได ้ขอให้ยืน่ค าอุทธรณ์เป็นหนังสอืตอ่

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ไดภ้ายใน 15 วนัท าการ นับแตว่นัทีไ่ดร้ับแจง้
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ลงชือ่พนักงานเจ้าหน้าที่.......................................................วันที.่...........................


