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□ ค ำขอขึ้นทะเบียนต ำรับอำหำร (อ.17)

□ ค ำขออนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร (สบ.3)
ช่ือ-สกลุผู้ยืน่ค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ
โทรศัพท์                                       E-mail
ช่ือสถำนท่ีผลิต/น ำเขำ้
เลขท่ีใบอนุญำตผลิต/น ำเขำ้/สถำนท่ีผลิต
ช่ืออำหำร (ภำษำไทย)
ช่ืออำหำร (ภำษำอังกฤษ)

ผู้ยืน่ค ำขอ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

1. ค ำขอฯ ค ำขอ  อ.17 (1 ฉบับ)     สบ.3 (2 ฉบับ) (พิมพ์เท่ำน้ัน)
***ในแบบ อ.17 โปรดเขยีนตัวบรรจงหรือพิมพ์รำยละเอียด จ ำนวน 1 ฉบับ และลงลำยมือชื่อจริง***
***ในแบบ สบ.3 โปรดพิมพ์รำยละเอียดเท่ำนั้น ห้ำมแกไ้ขด้วยลำยมือเด็ดขำด จ ำนวน 1 ฉบับ และลงลำยมือชื่อจริง***

กรอกรำยละเอียดครบถว้น (ดูในค ำแนะน ำกำรกรอกเอกสำร)
- ประเภทประกำศฯ (ให้ระบุฉบับท่ีและปี พ.ศ. ท่ีออกประกำศของอำหำรนั้นๆ)
- ช่ืออำหำรภำษำไทย 
- ช่ืออำหำรภำษำอังกฤษ (ต้องมีควำมหมำยสอดคล้องกบัช่ืออำหำรภำษำไทยด้วย) 
- ประเภทอำหำร (แจง้ให้สอดคลองตำมช่ือกลุ่มอำหำรควบคุมเฉพำะนั้นๆ)
- ลักษณอำหำร (แจ้งตำมข้อเท็จจริงซ่ึงจะต้องตรงกับรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะหอ์ำหำร)
- ชนิดภำชนะบรรจ ุ(ระบุโดยละเอียดท้ังภำชนะบรรจแุละฝำ)
เช่น ถงัโลหะและฝำโลหะ

กรณีเป็นพลำสติก ต้องแจง้ชนิดและสีของพลำสติก เช่น กล่องกระดำษ (ภำยในบรรจุ
ถงุพลำสติก พีอี ใสไม่มีสี) หรือ ถงัและฝำพลำสติก พีพี สีขำว
- ขนำดบรรจุ (ระบุได้ 2 แบบ คือ แจง้ทุกขนำด และ แจง้เปนช่วง)
เช่น น  ำหนักสุทธ ิ50, 100 และ 150 กโิลกรัม หรือ น  ำหนักสุทธ ิ50-150 กโิลกรัม
***ให้แจง้เป็นระบบเมตริก อำหำรท่ีเป็นของแขง็ แห้งหรือผง ให้แจง้เป็น น้ ำหนักสุทธ ิ
(หน่วยเป็น กโิลกรัม), อำหำรท่ีเป็นของเหลว ให้แจง้เป็น ปริมำตรสุทธ ิ(หน่วยเป็น ลิตร)
อำหำรท่ีมีลักษระกึง่แขง็กึง่เหลว อำจแจง้เป็น น้ ำหนักสุทธหิรือปริมำตรสุทธ ิกไ็ด้
- สูตรส่วนประกอบ (เหมำะสมสอดคล้องกับลักษณะของผลิตภณัฑ์,ปลอดภยัในกำรบริโภค)

- (วตัถเุจอืปนอำหำร ให้แจง้ช่ือสำมัญวตัถเุจอืปนอำหำรก ำกบัด้วยเลขรหัส INS หรือ
เลขรหัสสำกลอื่นๆ ของสำรเคมีนั้น และปริมำณเป็นร้อยละของวตัถดิุบหรือส่วนประกอบ
ตำมควำมเป็นจริง เรียงตำมล ำดับจำกมำกไปน้อย ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
***กรณีมีวตัถเุจอืปนอำหำรลักษณะผสมในส่วนประกอบให้แจง้สูตรยอ่ยนั้นด้วย

- อำหำรหรือวตัถอุื่นนอกจำกวตัถเุจอืปนอำหำร ให้แจง้ช่ือสำมัญหรือชื่อทั่วไปของ

ส่วนประกอบนั้น และปริมำณเป็นร้อยละ
***กรณีท่ีไม่สำมำรถกรอกขอ้มูลครบถว้นในแบบค ำขอฯได้ ให้แนบหลักฐำนสูตรส่วน-
ประกอบจำกผู้ผลิต แล้วระบุในค ำขอวำ่ "ตำมเอกสำรแนบ"
- กรรมวิธกีำรผลิต (วัตถุดิบและสำรช่วยในกระบวนกำรผลิตรวมถึงสำรท่ีใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ทำงเทคโนโลยกีำรผลิต จะต้องสอดคล้องกบัขอ้ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำนที่ใช้อ้ำงอิง)

แบบตรวจสอบค ำขอและบนัทึกข้อบกพรอ่งส ำหรบัอำหำรประเภท อำหำรส ำหรบัผู้ที่ต้องกำรควบคุมน้ ำหนัก (เฉพำะวัตถุให้ควำมหวำนแทนน้ ำตำล)

*โปรดน ำเอกสำรนีแ้ละใบรับค ำขอ 
แนบมำพร้อมกำรแก้ไขข้อบกพร่อง 

ในคร้ังต่อไป(ถ้ำม)ี*

ขอให้ผู้ยืน่ค ำขอจดัเรียงเอกสำรตำมบัญชีรำยกำรเอกสำรขำ้งล่ำงนี้ และตรวจสอบตนเอง พร้อมทั้งท ำเคร่ืองหมำย √ กรณีถกูต้องครบถว้นตำมขอ้ก ำหนด 

หรือท ำเคร่ืองหมำย × กรณีไม่ถกูต้องหรือไม่ครบถว้น หรือท ำเคร่ืองหมำย – กรณีไม่จ ำเป็นต้องมี

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร บันทึกข้อบกพรอ่ง
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***กรณีท่ีไม่สำมำรถกรอกขอ้มูลครบถว้นในแบบค ำขอฯได้ ให้แนบหลักฐำนกรรมวธิี
กำรผลิตจำกผู้ผลิต แล้วระบุในค ำขอวำ่ "ตำมเอกสำรแนบ"
- อำยกุำรเก็บรกัษำ (แจง้ให้สอดคล้องกบัเอกสำรคุณภำพมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์)
- ผู้รบัอนุญำตผลิต

- ผู้รบัอนุญำตผลิตชื่อ ..... (กรอกเฉพำะกรณีผลิตเท่ำน้ัน)
กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ ให้แจง้ช่ือและช่ือสกลุตรงกบัช่ือผู้รับอนุญำตผลิตอำหำรตำม

ใบอนุญำตผลิตอำหำร (อ.2) เช่น นำยสนั่น สิริธำร
กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แจง้ช่ือและช่ือสกลุของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลนั้นๆ 

เช่น บริษัท สำมเหล่ียม จ ำกดั โดยมีนำยกล้ำ เกง่กำจ เป็นผู้ด ำเนินกจิกำร
- สถำนที่ผลิตชื่อ
กรณีผลิต กรอกช่ือและท่ีต้ังสถำนท่ีผลิตอำหำรให้ตรงกบัใบอนุญำตผลิตอำหำร (อ.2)
กรณีน ำเขำ้ กรอกช่ือและท่ีต้ังสถำนท่ีผลิตอำหำรตำมขอ้เท็จจริงที่ปรำกฏในใบรับรอง

สถำนท่ีผลิตอำหำรส ำหรับกำรน ำเขำ้อำหำร โดยกรอกเป็นภำษำอังกฤษ
- ผู้รบัอนุญำตน ำเข้ำ

กรอกช่ือและท่ีต้ังสถำนท่ีน ำเขำ้อำหำรให้ตรงกบัขอ้เท็จจริงในใบอนุญำตน ำเขำ้ อ.7

- ใบอนุญำตผลิต/น ำเข้ำที.่...(ให้ระบุเลขท่ีและวนัท่ีได้รับอนุญำตในใบ อ.2 และ อ.7)

- ผลกำรตรวจวิเครำะห์อำหำรจำก...(แจง้ช่ือหน่วยงำนท่ีคณะกรรมกำรให้กำรยอมรับ)

เช่น กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
- ผู้ลงนำม (ลงนำมผู้ด ำเนินกจิกำร/กรรมกำรผู้จดักำรซ่ึงลงช่ือผูกพันบริษัท)

- ให้ผู้ท่ีมีช่ือตรงกบัใบอนุญำต อ.2 หรือ อ.7 ลงลำยมือช่ือให้ลงลำยมือชื่อและพิมพ์
หรือเขยีนช่ือ-สกลุตัวบรรจง ก ำกบัลำยมือช่ือเป็นภำษำไทยขำ้งใต้

- หำกเป็นกรรมกำรของนิติบุคคล ให้ลงลำยมือช่ือ และ/หรือ ประทับตรำส ำคัญ 
ตำมรำยละเอียดท่ีระบุไวใ้นหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (พร้อมแนบส ำเนำหนังสือ
รับรองกำรจดทะเบียนฯ ประกอบด้วย)
***ใหล้งลำยมือช่ือและพมิพห์รือเขียนช่ือ-สกุลตัวบรรจง ก ำกับลำยมือช่ือเปน็ภำษำไทยข้ำงใต้***

- ค ำรบัรอง (ระบุตำมขอ้เท็จจริงท่ีปรำกฎ)
เช่น "ขอรับรองวำ่อำหำรท่ีขอขึน้ทะเบียนมีรำยละเอียดเป็นไปตำมประกำศกระทรวง-
สำธำรณสุขวำ่ด้วยเร่ือง วตัถเุจอืปนอำหำร"
"ขอรับรองวำ่ฉลำกทุกภำชนะบรรจแุละทุกขนำดบรรจมุีลักษณะเหมือนกนัทุกประกำร"
"ขอรับรองวำ่อำหำรท่ีส่งวเิครำะห์เป็นตัวเดียวกบัท่ีน ำมำขอขึน้ทะเบียนฯ"
2. ส ำเนำใบอนุญำต(ทุกหน้ำ,ทุกแผ่น) □ อ.2    □ สบ.1    □ อ.7

- ใบอนุญำตยงัไม่หมดอำยุ
- ประเภทอำหำร (ด้ำนหลังใบอนุญำต) - สอดคล้องกบัผลิตภัณฑ์ที่ยืน่ค ำขอฯ
เอกสำรประกอบค ำขอจำกผู้ผลิตฉบับจริง หรือส ำเนำท่ีรับรองโดยผู้ด ำเนินกจิกำร จ ำนวน 1 ฉบับ
***หลักฐำนจำกผู้ผลิต ฉบับจริงท่ีต้องมีกำรลงลำยมือช่ือหรือประทับตรำส ำคัญของหน่วยงำนผู้ผลิต กรณีเป็นเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์

หรือฉบับส ำเนำ (จะต้องมีลำยมือช่ือหรือประทับตรำส ำคัญของหน่วยงำนผู้ผลิต) ให้ผู้รับอนุญำตน ำเขำ้รับรองวำ่ “เป็นเอกสำรจำกผลิตจำกผู้ผลิตจริง” 
และลงลำยมือช่ือก ำกบัไวด้้วย***
3. เอกสำรแจ้งสูตรส่วนประกอบครบ 100 % จำกผู้ผลิต 

- (วตัถเุจอืปนอำหำร ให้แจง้ช่ือสำมัญวตัถเุจอืปนอำหำรก ำกบัด้วยเลขรหัส INS หรือ
เลขรหัสสำกลอื่นๆ ของสำรเคมีนั้น และปริมำณเป็นร้อยละของวตัถดิุบหรือส่วนประกอบ
ตำมควำมเป็นจริง เรียงตำมล ำดับจำกมำกไปน้อย ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 

- แจง้เลขสำรบบอำหำร(กรณีผลิต/แบ่งบรรจ)ุ
- แจง้กลุ่มหน้ำท่ีหรือวตัถปุระสงค์ของกำรใช้วตัถเุจอืปนอำหำรนั้นๆ เช่น Process Aid

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร บันทึกข้อบกพรอ่ง
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***กรณีมีวตัถเุจอืปนอำหำรลักษณะผสมในส่วนประกอบให้แจง้สูตรยอ่ยนั้นด้วย***
- อำหำรหรือวตัถอุื่นนอกจำกวตัถเุจอืปนอำหำร ให้แจง้ช่ือสำมัญหรือชื่อทั่วไปของ

ส่วนประกอบนั้น และปริมำณเป็นร้อยละ
4. เอกสำรแจ้งกรรมวิธกีำรผลิต 

- แจง้กรรมวธิกีำรผลิต วตัถดิุบท่ีใช้ในกำรผลิต สำรช่วยในกระบวนกำรผลิตรวมถงึสำร

ท่ีใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ทำงเทคโนโลยกีำรผลิต
- ระบุช่ือสำมัญ(ช่ือเต็ม) ของวตัถดิุบหรือสำร
- กรณีท ำแห้ง ให้ระบุกระบวนกำรท ำแห้ง(ถำ้มี)
- แจง้กรรมวธิผีลิตวตัถเุจอืปนอำหำรตำมขอ้เท็จจริงและสอดคล้องกบัผลิตภัณฑ์

***หำกมีกำรใช้วตัถเุจอืปนอำหำรนอกเหนือจำกท่ีก ำหนดในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ***
5. เอกสำรแจ้งข้อก ำหนดคุณภำพหรอืมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์
- แนบขอ้ก ำหนดคุณภำพมำตรฐำนของวตัถดิุบผลิตภัณฑ์ (Finish product specification)

- แจง้รำยละเอียด ภำชนะบรรจ ุอำยเุกบ็รักษำและขอ้แนะน ำในกำรเกบ็รักษำอำหำร

- แนบ JECFA* Specification ของวตัถเุจอืปนอำหำรแต่ละตัวประกอบมำด้วย 
6. รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพหรอืมำตรฐำน จ ำนวน 1 ฉบับ

- ต้นฉบับ (กรณีใช้ผลวเิครำะห์ร่วม ให้ส่งส ำเนำผลวเิครำะห์ และแจง้เลขสำรบบ-
อำหำรหรือเลขรับค ำขอฯ)

- อำยผุลวเิครำะห์ ไม่เกนิ 1 ปี
- ช่ือ/ท่ีอยูข่องผู้ผลิต/น ำเขำ้ ตรงตำมใบรับรองสถำนท่ีผลิต
- มีรำยละเอียดครบตำมขอ้ก ำหนดท่ีต้องตรวจวเิครำะห์
- ห้องปฏิบัติกำรตรวจวเิครำะห์ต้องเป็นของรัฐ หรือท่ีรัฐรับรอง หรือห้องปฏิบัติกำร
- ตรวจวเิครำะห์เอกชน ต้องได้รับ ISO17025 พร้อมแสดงหลักฐำนประกอบ

***กรณีวเิครำะห์ซ่อม หรือ เพิ่ม ต้องส่งวเิครำะห์หน่วยงำนเดิมเท่ำนั้น ยกเวน้หน่วยงำนเดิม
ไม่สำมำรถวเิครำะห์ได้ ผู้ส่งวเิครำะห์ต้องท ำหนังสือช้ีแจงขอ้เท็จจริง
***กรณีระบุช่ืออำหำร และ/หรือ ช่ือสถำนท่ีผลิต/น ำเขำ้ไม่ตรงกบัที่แจง้ในใบค ำขอฯ อ.17
ผู้ส่งวเิครำะห์ต้องท ำหนังสือช้ีแจงถงึสำเหตุท่ีระบุไม่ตรงกนั
***กรณีขอใช้ผลวเิครำะห์ร่วม อำหำรท่ีใช้จะต้องมีสูตร กรรมวธิกีำรผลิตและผลิตจำก
สถำนท่ีเดียวกนักบัอำหำรท่ีได้รับอนุญำตไปแล้ว
7. รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ภำชนะบรรจุ ฉบับจรงิ 1 ฉบับ

- กรณีภำชนะบรรจเุป็นพลำสติกมีสี(ยกเวน้สีขำว) สัมผัสกบัอำหำรที่เป็นของเหลว
ต้องวเิครำะห์คุณสมบัติพลำสติกท่ีใช้บรรจอุำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
ฉบับท่ี 295 พ.ศ.2548ด้วย

8. รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ฉลำกโภชนำกำร (กรณีกล่ำวอ้ำง) ฉบับจรงิ 1 ฉบับ
9. ใบรบัรองสถำนที่ผลิต (กรณีน ำเข้ำ) ฉบับจรงิ 1 ฉบับ, ส ำเนำ  1 ฉบับ
(ต้องปฏิบัติตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เร่ือง ใบรับรองสถำนที่ผลิตส ำหรับกำรน ำเขำ้อำหำร)
- ใบรับรองต้องเป็นต้นฉบับ หรือ กรณีเป็นส ำเนำต้องรับรองส ำเนำหรือขอ้ควำมนั้นๆ โดย
หน่วยงำนท่ีออกใบรับรองนั้น/บุคคลท่ีรัฐรับรอง เช่น Notary Public/ หน่วยงำนของรัฐ
ของประเทศผู้ผลิต/สถำนทูตของประเทศผู้ผลิตในประเทศไทย เป็นต้น
- มีหน่วยงำนท่ีออกใบรับรอง (CERTIFICATION BODY: CB) ท่ีได้รับกำรรับรองจำก
หน่วยรับรองระบบงำน (ACCREDITATION BODY: AB) ตำมระบบสำกล: International
 Accreditation Forum (IAF)
- ช่ือและท่ีต้ังสถำนท่ีผลิต

บันทึกข้อบกพรอ่งรำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร
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ผู้ยืน่ค ำขอ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

- ระบบประกนัคุณภำพอำหำร (เช่น ISO 9001,9002,HACCP,GMP หรือเทียบเท่ำ)
- ขอบเขตของประเภทอำหำรท่ีรับรอง (สอดคล้องกบัประเภทอำหำรที่ขออนุญำตน ำเขำ้)
- วนั/เดือน/ปี ท่ี ออกใบรับรอง (ต้องยงัไม่หมดอำย ุกรณีไม่ระบุ ให้ใช้ได้ 1 ปี นับจำก
วนัท่ีออกใบรับรองเท่ำนั้น)
- กรณีใบรับรองท่ีใช้ภำษำอื่นให้แนบค ำแปลท่ีเป็นภำษำไทยหรืออังกฤษที่ผ่ำนกำรรับรอง
ค ำแปลจำกสถำนทูตไทยในประเทศผู้ผลิตหรือสถำนทูตของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือหน่วย
งำนของรัฐหรือเอกชนท่ีด ำเนินธุรกิจกำรแปลเอกสำรท่ีเปน็มำตรฐำนสำกลพร้อมใบรับรองด้วย

10.ฉลำกอำหำรและคู่มือประกอบกำรจ ำหน่ำย
(ต้องปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับท่ี 281 (พ.ศ.2547) และ 363 (พ.ศ.2556) 
(จดัท ำฉลำกแบบละ 4 ชุด, คู่มือประกอบกำรจ ำหน่ำย 4 ชุด 
- ฉลำกภำษำไทย
- ฉลำกภำษำต่ำงประเทศ (กรณีน ำเขำ้, ถำ้มี)
- รำยละเอียดท่ีต้องแสดงบนฉลำก

(1) ช่ืออำหำร (ระบุตำมใบค ำขอฯ อ.17)
(2) เลขสำรบบอำหำร 

(3) ช่ือและท่ีต้ังผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจหุรือผู้น ำเขำ้
(4) ปริมำณสุทธ ิ(ระบุค ำวำ่ "น้ ำหนักสุทธ ิหรือ "ปริมำตรสุทธ"ิ ตำมใบค ำขอฯ อ.17)
(5) วนั เดือน และปี ท่ีควรบริโภคกอ่น
(6) สูตรส่วนประกอบส ำคัญ เรียงจำกมำกไปน้อย
(7) ชนิดและปริมำณส่วนประกอบท่ีไม่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร
(8) วธิใีช้และขอ้แนะน ำหรือขอ้ควรปฏิบัติ
(9) ขอ้มูลส ำหรับผู้แพ้อำหำร (ถำ้มี)
(10) วตัถใุห้ควำมหวำนแทนน้ ำตำล" ด้วยตัวอักษรขนำดควำมสูงไม่



น้อยกวำ่ 3 มิลลิเมตร ก ำกบัช่ืออำหำร เวน้แต่ใช้ขอ้ควำมดังกล่ำวเป็นชื่ออำหำรแล้ว
(11) ใช้ส ำหรับผู้ใหญ่เท่ำนั้น

11. เอกสำรกำรค ำนวณควำมหวำนเทียบกับน้ ำตำล และกำรค ำนวณพลังงำน
12. เอกสำรหรอืหลักฐำนที่สนับสนุนกำรแสดงข้อควำมหรอืสัญลักษณ์บนฉลำก(ถ้ำม)ี 1 ฉบบั

13 เอกสำรหรอืหลักฐำนอ่ืนที่เก่ียวข้อง (ถ้ำม)ี 1 ฉบับ
14.ตัวอยำ่งอำหำร (ถ้ำม)ี จ ำนวน 1 หน่วย
15.กรณีผลิตเพ่ือส่งออก ที่ผลิตภัณฑ์มีคุณภำพหรอืมำตรฐำนไม่เป็นไปตำมกฎหมำย

ให้ส่งหลักฐำน
- หนังสือจำกผู้ส่ังซ้ือ โดยมีรำยละเอียดวำ่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบที่มีคุณภำพ

หรือมำตรฐำนสอดคล้องกบักฎหมำยของประเทศผู้ส่ังซ้ือ ฉบับจริง 1 ฉบับ หรือ 
กฎหมำยของประเทศผู้ส่ังซ้ือ ฉบับส ำเนำ 1 ฉบับ

16. ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจ จ ำนวน 1 ฉบับ

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร บันทึกข้อบกพรอ่ง
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ครัง้ที่ 1 □ เอกสำรถกูต้องครบถว้น 
ขำ้พเจำ้รับทรำบ ออกใบรับค ำขอเลขที.่..........................................................

□ เอกสำรถกูต้องครบถว้น □ พบขอ้บกพร่องตำมที่ระบุขำ้งต้น ขอให้แกไ้ขให้แล้วเสร็จ
□ มีขอ้บกพร่อง และจะแกไ้ขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วนัท ำกำร นับจำกวนัที่รับค ำขอ ภำยใน 10 วนัท ำกำร นับจำกวนัที่รับค ำขอ หำกพ้นก ำหนด

จะยกเลิกและส่งคืนค ำขอต่อไป
ลงช่ือ............................................................(ผู้ยืน่ค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ) ลงชื่อ.........................................เจำ้หน้ำที่ตรวจสอบเบื้องต้น

(...............................................................) ลงชื่อ..........................................พนักงำนเจำ้หน้ำท่ี
วนัท่ี........................................................................ วนัที่................................................................................

ครัง้ที่ 2 □ แกไ้ขขอ้บกพร่อง ครบถว้น
□ ขอส่งคืนค ำขอและเอกสำรประกอบทั้งหมด เนื่องจำก

ขำ้พเจำ้     □ ไม่มำแกไ้ขขอ้บกพร่องภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด
□ แกไ้ขขอ้บกพร่อง ครบถว้น     □ กำรแกไ้ขขอ้บกพร่องไม่ครบถว้น
□ ไม่อำจแกไ้ขขอ้บกพร่องให้ครบถว้นและยนิดีให้ส่งคืนค ำขอ     ท่ำนมีสิทธิย์ืน่ค ำขอใหม่ โดยจดัเตรียมเอกสำรใหถ้กูต้องครบถว้น 

และสอดคล้องเปน็ไปตำมกฎหมำย หรือจะอทุธรณ์กำรคืนค ำขอคร้ังนี้

กไ็ด้ ขอใหย้ืน่ค ำอทุธรณ์เปน็หนังสือต่อเลขำธกิำรคณะกรรมกำร

ลงช่ือ..................................(ผู้ยืน่เอกสำรแกไ้ขขอ้บกพร่อง/ผู้รับมอบอ ำนำจ) อำหำรและยำได้ภำยใน 15 วนัท ำกำร นับแต่วนัที่ได้รับแจง้

(..........................................................................) ลงชื่อ.......................................................พนักงำนเจำ้หน้ำท่ี
วนัท่ี......................................................................... วนัที่................................................................................

เฉพำะผู้ยืน่ค ำขอฯ เฉพำะเจำ้หน้ำที่


