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แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้ อบกพร่ อง : คาขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนาหรื อสั่งอาหารเข้ ามาในราชอาณาจักร (แบบ ส.5)
กรณี ยกเลิกหรื อแก้ ไขกลุ่มประเภทอาหาร และยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร
********ต้ องนาเอกสารนีแ้ ละใบรั บคาขอ แนบมาพร้ อมการแก้ ไขข้ อบกพร่ อง (ถ้ ามี) ในครั ง้ ต่ อไป********

สาหรั บผู้ประกอบการ
ขัน้ ตอนที่ 1 ตรวจสอบช่ องทางการยื่น ดูรายละเอียดเพิ่มที่เว็บไซด์ สานักอาหาร
 ยืน่ ที่ สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมอาหารและยา
 ยืน่ ที่ กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขัน้ ตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดข้ อมูลเบือ้ งต้ น
ชื่อ-สกุลผู้ยนื่ คาขอ/ผู้รับมอบอานาจ......................................................................................................
โทรศัพท์................................โทรสาร...........................E-mail……………………………………………………
ชื่อสถานทีน่ าเข้ า……….............………………………………..………………………….
เลขทีใ่ บอนุญาตนาเข้ า...................................................................................
ขัน้ ตอนที่ 3 ผู้ย่ นื คาขอต้ องจัดเรี ยงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้ างล่ างนี ้ และตรวจสอบตนเอง

สาหรั บเจ้ าหน้ าที่

โดยทาเครื่ องหมาย กรณีครบถ้ วนตามข้ อกาหนด
หรือทาเครื่องหมาย × กรณีไม่ครบถ้ วน

หรื อทาเครื่ องหมาย - กรณีไม่จาเป็ นต้ องมี

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ขัน้ ตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)
ผู้ยนื่ คาขอ
ตรวจสอบ

เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้ อบกพร่ อง

กรณี ยกเลิกหรื อแก้ ไขกลุ่มประเภทอาหารและยกเลิกสถานที่เก็บอาหาร
1. แบบคาขอ ส.5 จานวน 1 ฉบับ
- กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ (โดยผู้ดาเนินกิจการหรื อกรรมการผู้มีอานาจผูกพันของนิติบคุ คลอาจต้ อง
ประทับตราสาคัญของบริ ษัทด้ วยในกรณีที่ระบุไว้ ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล )
2. ใบอนุญาตนาหรื อสั่งอาหารเข้ ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7) ฉบับจริ ง
3. หนังสือมอบอานาจทั่วไป(กรณีผ้ ดู าเนินกิจการไม่ ได้ มาด้ วยตัวเอง)จานวน1 ฉบับ
- ระบุอานาจให้ ชดั เจน เช่น มอบให้ ยื่นคาขอ/แก้ ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบข้ อบกพร่อง พร้ อมติดอากรแสตมป์
สาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
- กรณีผ้ มู อบอานาจเป็ นนิติบคุ คล จานวนผู้มอบอานาจต้ องครบถ้ วนตามหนังสือรับรองการ
จดทะเบียน และต้ องแนบหนังสือรับรองพร้ อมสาเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มี
อานาจลงนามตามหนังสือรับรอง
4. ใบปะหน้ ายื่นเรื่ อง(กรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วน)

หมายเหตุ เอกสารที่เป็ นสาเนาทัง้ หมดต้ องลงลายมือชื่อรั บรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรั บรองของนิติบุคคล
หรื อผู้รับมอบอานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรั บรองสาเนาเอกสารได้
ขัน้ ตอนที่ 4 ลงลายมือชื่อรั บทราบผลการรั บคาขอ

(สาหรั บเจ้ าหน้ าที่) ขัน้ ตอนที่ 2 สรุ ปผลการรั บคาขอ

ครั ง้ ที่ 1 (ยื่นคาขอครั ง้ แรก)

ครั ง้ ที่ 1 (ยื่นคาขอครั ง้ แรก)

ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)

 รั บคาขอเพราะเอกสารครบถ้ วน

(.................................................................................................)
วันที่.................................................................................................................................................

 รั บคาขอแต่ มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ ครบถ้ วนพบข้ อบกพร่ องตามที่ระบุข้างต้ น
ต้ องแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จภายใน 10 วันทาการ นับแต่ วันถัดจากวันที่รับคาขอ

รั บทราบข้ อบกพร่ องและจะแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จภายใน10 วันทาการนับแต่ วันถัดจากวันที่รับคาขอ(ถ้ ามี)

หากพ้ นกาหนดจะยกเลิกและส่ งคืนคาขอต่ อไป (ให้ ผ้ ูย่ นื คาขอลงนามรั บทราบและรั บสาเนาบันทึก)

ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)

ลงชื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเบือ้ งต้ น ........................................................................

(.................................................................................................)
วันที่.................................................................................................................................................

วันที่..............................................................................................................
ลงชื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ พ
ู ิจารณา............................................................................
วันที่..............................................................................................................

ครั ง้ ที่ 2 (การแก้ ไขข้ อบกพร่ อง)

ครั ง้ ที่ 2 (การแก้ ไขข้ อบกพร่ อง)

ข้ าพเจ้ าได้ ยื่นเอกสารการแก้ ไขข้ อบกพร่องไว้ จานวน ….รายการตามที่ระบุในบันทึกข้ อบกพร่องแล้ ว

 แก้ ไขข้ อบกพร่ องครบถ้ วน

ลงชื่อ..................................................................(ผู้ยื่นเอกสารแก้ ไขข้ อบกพร่อง/ผู้รับมอบอานาจ)

ลงชื่อเจ้ าหน้ าที่เจ้ าของเรื่ อง .....................................................................................

(.................................................................................................)
วันที่.................................................................................................................................................

วันที่......................................................................................................................
 ขอส่ งคืนคาขอและเอกสารประกอบทัง้ หมด เนื่องจาก

รั บคืนคาขอ
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)
(.................................................................................................)
วันที่.................................................................................................................................................

 ไม่ มาแก้ ไขข้ อบกพร่ องภายในระยะเวลาที่กาหนด
 การแก้ ไขข้ อบกพร่ อง ไม่ ครบถ้ วน
ท่านมีสทิ ธิ์ยื่นคาขอใหม่โดยจัดเตรี ยมเอกสารให้ ครบถ้ วนและสอดคล้ องเป็ นไป
ตามกฎหมาย หรื อจะอุทธรณ์การคืนคาขอครัง้ นี ้ก็ได้ ขอให้ ยื่นคาอุทธรณ์เป็ นหนังสือต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ผู้ยนื่ คาขอ
ตรวจสอบ

เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้ อบกพร่ อง

ลงชื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่.........................................................วันที่............................

