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แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง คาขอแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการในใบอนุญาตนาหรือสัง่ อาหาร (แบบ ส.5)
ขออนุญาตเพิม่ ประเภทอาหาร นาเข้า
********ต้องนาเอกสารนี้และใบรับคาขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในครัง้ ต่อไป********
สาหรับผูป้ ระกอบการ
สาหรับเจ้าหน้าที่
ขัน้ ตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยืน่ ดูรายละเอียดเพิม่ ที่เว็บไซด์สานักอาหาร
เลขรับที่....................................
 ยืน่ ที่ สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมอาหารและยา
วันที่..........................................
 ยืน่ ที่ กลุม่ งานคุ้มครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขัน้ ตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดข้อมูลเบือ้ งต้น
ชือ่ -สกุลผูย้ นื่ คาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ...................................................................................................
โทรศัพท์...................................................E-mail………………..…………………………………..……………
ชือ่ สถานที่ผลิต/นาเข้า………....................................………………………………..………………………….
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/นาเข้า/สถานที่ผลิต.......................................................................................
ขัน้ ตอนที่ 3 ผูย้ นื่ คาขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้ และตรวจสอบตนเอง
โดยทาเครือ่ งหมาย  กรณีครบถ้วนตามข้อกาหนด /หรือทาเครือ่ งหมาย X กรณีไม่ครบถ้วน
/หรือทาเครือ่ งหมาย - กรณีไม่จาเป็นต้องมี
ผูย้ นื่ คาขอ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
1. คาขอแบบ ส.5 จานวน 2 ฉบับ (พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)
- กรอกรายละเอียดและลงลายมือชือ่ (โดยผูด้ าเนินกิจการหรือกรรมการผูม้ ีอานาจผูกพันของนิติบุคคลอาจต้อง
ประทับตราสาคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล )
2. ใบปะหน้ายืน่ เรือ่ ง (กรอกเอกสารให้ครบถ้วน ผูร้ ับมอบอานาจลงนามได้)
3. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน (ระบุชอื่ สถานที่และที่ตงั้ ทุกแผ่น)
(ลงลายมือชือ่ โดยผูด้ าเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรอง ของนิติบุคคลหรือผูร้ ับ
มอบอานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองสาเนาทุกแผ่น)
- แผนผังภายในของสถานที่เก็บอาหาร ถูกต้องตามมาตราส่วน ดังนี้
ก. แผนผังแสดงตาแหน่งพร้อมประโยชน์ใช้สอยของอาคารต่างๆ ในบริเวณที่ตงั้ ของสถานที่
เก็บอาหารและบริเวณข้างเคียง
ข. แปลนพืน้ แสดงบริเวณของห้องเก็บอาหาร พร้อมประโยชน์ใช้สอยของ
ห้องหรือบริเวณต่าง ๆ ในชัน้ ของอาคารที่ใช้เก็บอาหาร โดยระบุมาตราส่วนของแปลนพืน้ ที่
ถูกต้องพร้อมแสดงทิศทางเดินผ่านเข้า-ออกแต่ละห้องในแบบแปลนด้วย / กรณีอาคารมีหลายชัน้
ให้แจ้งด้วยว่าแต่ละชัน้ ใช้ทาประโยชน์อะไร / กรณีสถานที่นาเข้าและสถานที่เก็บอยูเ่ ลขที่เดียวกัน
ให้ระบุตาแหน่งของสถานที่นาเข้า (office) ด้วย
ค. การจัดห้อง หรือบริเวณที่เก็บอาหาร ดังนี้
1) ให้แสดงการจัดแยกอาหารแต่ละชนิดเป็นสัดส่วน
2) ให้แสดงระบบการถ่ายเทอากาศ ระบบแสงสว่าง
3) ให้แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาคุณภาพของอาหารให้คงสภาพตามความจาเป็น
เช่น ตูแ้ ช่เย็น ห้องแช่แข็ง เป็นต้น และระบุอุณหภูมิในการเก็บรักษา
4. คารับรองประกอบการขออนุญาตนาหรือสัง่ อาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
(เฉพาะกรณีไม่ตรวจสถานที)่ จานวน 1 ฉบับ
กรอกรายละเอียดและลงลายมือชือ่ (โดยผูด้ าเนินกิจการหรือกรรมการผูม้ ีอานาจผูกพันของนิติบุคคล)
5. ใบอนุญาตนาหรือสัง่ อาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7) ฉบับจริง
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ผูย้ นื่ คาขอ
ตรวจสอบ

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

6. หนังสือมอบอานาจทั่วไป (ฉบับจริง)(กรณีผดู้ าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง)จานวน1 ฉบับ
ระบุอานาจให้ชัดเจน เช่นมอบให้ยนื่ คาขอแก้ไข ลงชือ่ รับทราบข้อบกพร่อง แก้ไข เพิม่ เติม ฯลฯ
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท แนบสาเนาบัตรประชาชนผูม้ อบอานาจ, สาเนาบัตรประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ และ
สาเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
7. ค่าใช้จ่ายการพิจารณาคาขอและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคาขอเปลีย่ นแปลงรายการในใบอนุญาต
นาเข้าอาหาร 500 บาท
หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสาเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาโดยผูด้ าเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผูร้ ับมอบ
อานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารได้
ขัน้ ตอนที่ 4 ลงลายมือชือ่ รับทราบผลการรับคาขอ
ครัง้ ที่ 1 (ยืน่ คาขอครัง้ แรก)
ลงชือ่ ....................................................................(ผูย้ นื่ คาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(....................................................................)
วันที.่ .....................................................
รับทราบข้อบกพร่องและจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการ
นับแต่วันถัดจากวันที่รับคาขอ (ถ้ามี)
ลงชือ่ ....................................................................(ผูย้ นื่ คาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(....................................................................)
วันที.่ .....................................................
ครัง้ ที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้าพเจ้าได้ยนื่ เอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไว้จานวน……...รายการ
ตามที่ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
ลงชือ่ .................................................................(ผูย้ นื่ คาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(................................................................)
วันที.่ ...........................................................
รับคืนคาขอ
ลงชือ่ ........................................................................(ผูย้ นื่ คาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(.......................................................................)
วันที.่ .................................................................

(สาหรับเจ้าหน้าที)่ ขัน้ ตอนที่ 2 สรุปผลการรับคาขอ
ครัง้ ที่ 1 (ยืน่ คาขอครัง้ แรก)
 รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้วน
 รับคาขอแต่มีเงือ่ นไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนพบข้อบกพร่อง
ตามที่ระบุข้างต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการ
นับแต่วันถัดจากวันที่รับคาขอ หากพ้นกาหนดจะยกเลิกและ
ส่งคืนคาขอต่อไป
(ให้ผยู้ นื่ คาขอลงนามรับทราบและรับสาเนาบันทึก)
ลงชือ่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบือ้ งต้น..................................................................
วันที่......................................................
ลงชือ่ เจ้าหน้าที่ผพู้ ิจารณา...............................................................................
วันที่......................................................
ครัง้ ที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
 แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ลงชือ่ เจ้าหน้าที่เจ้าของเรือ่ ง..................................................................
วันที.่ .......................................................................................
 รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้วน
 ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กาหนด
 การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
ท่านมีสิทธิย์ นื่ คาขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
เป็นไปตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนคาขอครัง้ นี้ก็ได้
ขอให้ยนื่ คาอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ได้ภายใน 15 วัน ทาการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ลงชือ่ เจ้าหน้าที่เจ้าของเรือ่ ง..................................................................
วันที.่ .......................................................................................
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