
F-F2-33A (3 ส.ค.58)

ข้ันตอนท่ี 1 ตรวจสอบช่องทางการยื่น ดูรายละเอียดเพิ่มท่ีเว็บไซด์ส านักอาหาร

o ยื่น ที่ ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมอาหารและยา

o ยื่น ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านักงานสาธารณสขุจังหวดั
ข้ันตอนท่ี 2  กรอกรายละเอียดข้อมูลเบือ้งต้น 

ช่ือ-สกุลผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ...........................................................................................
โทรศัพท์...............................................................E-mail……………………………………………
ช่ือสถานที่ผลติ……….............………………………………..…………………………………
เลขที่ใบอนุญาตผลติ/สถานที่ผลติ...................................................................................
ข้ันตอนท่ี 3 ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบญัชีรายการเอกสารข้างล่างน้ีและตรวจสอบตนเอง

โดยท าเคร่ืองหมาย กรณีครบถ้วนตามข้อก าหนด
หรือท าเคร่ืองหมาย × กรณีไม่ครบถ้วน  
หรือท าเคร่ืองหมาย -   กรณีไม่จ าเปน็ต้องมี ข้ันตอนท่ี 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)

ผูย้ื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ

1. แบบค าขอ อ3   จ านวน 1 ฉบับ

2. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ฉบับจริง

3. กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับ

    - ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผูด้ าเนินกิจการ

    - ส าเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณชิย์
4. กรณีนิติบุคคล จัดเตรียมดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับ

    - หนังสอืมอบอ านาจแต่งตัง้ผูด้ าเนินกิจการ(ติดอากรแสตมป์30 บาทต่อผูด้ าเนินกิจการ1 คน)(ฉบับจริง)

6. หนังสือมอบอ านาจท่ัวไป(ฉบับจริง)(กรณีผูด้ าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง)จ านวน1 ฉบับ

    - ระบุอ านาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นค าขอ/แก้ไขเพ่ิมเติม/ลงช่ือรับทราบข้อบกพร่อง

1. แบบค าขอ อ3   จ านวน 1 ฉบับ

2. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ฉบับจริง

3. กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับ

    - ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผูด้ าเนินกิจการ

    - ส าเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณชิย์

5. บันทึกค าให้การเร่ืองการต่ออายุใบอนุญาตผลิต จ านวน 1 ฉบับ

    - กรณผีูด้ าเนินกิจการเป็นนิติบุคคลการมอบอ านาจทัว่ไปต้องเป็นไปตามเง่ือนไขของนิติบุคคลผูข้ออนุญาต 

อาจต้องประทับตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณทีีร่ะบุไวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล

กรณีการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร(ไม่ตรวจสถานท่ีผลิตอาหาร)

    - กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือ (ผูด้ าเนินกิจการหรือกรรมการผูมี้อ านาจผกูพัน

ของนิติบุคคล)

    -ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลทีล่งนามในหนังสอื

มอบอ านาจแต่งตัง้ฯ(กรณเีป็นบุคคลต่างด้าวต้องยื่นส าเนาหนังสอืเดินทาง)

    - ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผูด้ าเนินกิจการ (กรณเีป็นบุคคลต่างด้าว

ต้องยื่นส าเนาหนังสอืเดินทางและส าเนาหนังสอือนุญาตให้ท างานในประเทศไทย(work permit)

    - ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(มีครบทุกหน้าและคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณชิย์ไวไ้ม่

เกิน 6 เดือน)
    - ส าเนาหนังสอืบัญชีรายช่ือผูถ้ือหุน้(บอจ.5)(มีครบทุกหน้าและคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณชิย์ไวไ้ม่เกิน 6 

เดือน) (กรณทีีมี่จ านวนหุน้ต่างชาติของบริษัทตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต้องยื่นหนังสอืรับรองการประกอบธุรกิจนิติ

บุคคลต่างด้าวจากกระทรวงพาณชิย์วา่ไม่ขัดพระราชบัญญตัิการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพ่ิมเติม

ด้วย)

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อบกพร่อง

กรณีการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร(ตรวจสถานท่ีผลิตอาหาร)

    - กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือ (โดยผูด้ าเนินกิจการหรือกรรมการผูมี้อ านาจผกูพันของนิติบุคคลอาจ

ต้องประทับตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณทีีร่ะบุไวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล )

แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3)

********ต้องน าเอกสารน้ีและใบรับค าขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในคร้ังต่อไป********

ส าหรับผู้ประกอบการ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี



ผูย้ื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อบกพร่อง

4. กรณีนิติบุคคล จัดเตรียมดังต่อไปน้ีอย่างละ 1 ฉบับ

    - หนังสอืมอบอ านาจแต่งตัง้ผูด้ าเนินกิจการ(ติดอากรแสตมป์30 บาทต่อผูด้ าเนินกิจการ1 คน)(ฉบับจริง)

7. หนังสือมอบอ านาจท่ัวไป(ฉบับจริง)(กรณีผูด้ าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง)จ านวน1 ฉบับ

    - ระบุอ านาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นค าขอ/แก้ไขเพ่ิมเติม/ลงช่ือรับทราบข้อบกพร่อง

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) ข้ันตอนท่ี 2 สรุปผลการรับค าขอ
คร้ังท่ี 1 (ยืน่ค าขอคร้ังแรก) คร้ังท่ี 1 (ยืน่ค าขอคร้ังแรก)

ลงช่ือ.................................................................................................(ผูย้ื่นค าขอ/ผูรั้บมอบอ านาจ) o รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วน 

      (.................................................................................................)

วนัที่................................................................................................................................................. o รับค าขอแต่มีเง่ือนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนพบข้อบกพร่องตามท่ีระบุข้างต้น 

ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ นับแต่วันถัดจากวันท่ีรับค าขอ 

รับทราบข้อบกพร่องและจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน10 วันท าการนับแตวั่นถัดจากวันท่ีรับค าขอ(ถ้ามี) หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอตอ่ไป (ให้ผู้ยื่นค าขอลงนามรับทราบและรับส าเนาบนัทึก)

ลงช่ือ.................................................................................................(ผูย้ื่นค าขอ/ผูรั้บมอบอ านาจ) ลงช่ือเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเบื้องต้น ........................................................................

      (.................................................................................................) วนัที่..............................................................................................................

วนัที่................................................................................................................................................. ลงช่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีผูพ้ิจารณา............................................................................

วนัที่..............................................................................................................
คร้ังท่ี 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง) คร้ังท่ี 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)

ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไวจ้ านวน ….รายการตามทีร่ะบุในบันทึกข้อบกพร่องแลว้ o แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน

ลงช่ือ..................................................................(ผูย้ื่นเอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง/ผูรั้บมอบอ านาจ) ลงช่ือเจ้าหน้าทีเ่จ้าของเร่ือง .....................................................................................

      (.................................................................................................) วนัที่......................................................................................................................
วนัที่.......................................................................................................................................

o ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบท้ังหมด เน่ืองจาก 

รับคืนค าขอ          o ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

ลงช่ือ.................................................................................................(ผูย้ื่นค าขอ/ผูรั้บมอบอ านาจ)          o การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน

      (.................................................................................................) ท่านมีสทิธิ์ยื่นค าขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอดคลอ้งเป็นไป

วนัที่................................................................................................................................................. ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณก์ารคืนค าขอคร้ังนีก้็ได้ ขอให้ยื่นค าอุทธรณเ์ป็นหนังสอืต่อ

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วนัท าการ นับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้ง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ลงช่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ี.........................................................วันท่ี............................

ข้ันตอนท่ี 4  ลงลายมือช่ือรับทราบผลการรับค าขอ

6. ส าเนาผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารท่ีผ่านตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าท่ี
 หรือของหน่วยตรวจประเมินท่ีข้ึนทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ีเป็นผลการตรวจ
ภายใน 1 ปี

    - กรณผีูด้ าเนินกิจการเป็นนิติบุคคลการมอบอ านาจทัว่ไปต้องเป็นไปตามเง่ือนไขของนิติบุคคลผูข้ออนุญาต 

อาจต้องประทับตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณทีีร่ะบุไวใ้นหนังสอืรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล

หมายเหตุ เอกสารท่ีเปน็ส าเนาท้ังหมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบคุคล
หรือผู้รับมอบอ านาจท่ัวไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้

5. ส าเนาหนังสือรับรองระบบ GMP/HACCP/ISO22000 ตามมาตรฐานสากลหรือส าเนาหนังสือ
รับรองระบบ GMP ตามมาตรฐานกฎหมายท่ีออกโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือโดย
หน่วยตรวจประเมินท่ีข้ึนทะเบียนกับ อย. ท่ีครอบคลุมอาหารท่ีผลิตและยังไม่หมดอายุ จ านวน 1 ฉบับ 
หรือ

    - ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผูด้ าเนินกิจการ (กรณเีป็นบุคคลต่างด้าว

ต้องยื่นส าเนาหนังสอืเดินทางและส าเนาหนังสอือนุญาตให้ท างานในประเทศไทย(work permit)

    - ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(มีครบทุกหน้าและคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณชิย์ไวไ้ม่

เกิน 6 เดือน)
    - ส าเนาหนังสอืบัญชีรายช่ือผูถ้ือหุน้(บอจ.5)(มีครบทุกหน้าและคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณชิย์ไวไ้ม่เกิน 6 

เดือน) (กรณทีีมี่จ านวนหุน้ต่างชาติของบริษัทตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต้องยื่นหนังสอืรับรองการประกอบธุรกิจนิติ

บุคคลต่างด้าวจากกระทรวงพาณชิย์วา่ไม่ขัดพระราชบัญญตัิการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพ่ิมเติม

ด้วย)

    -ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลทีล่งนามในหนังสอื

มอบอ านาจแต่งตัง้ฯ(กรณเีป็นบุคคลต่างด้าวต้องยื่นส าเนาหนังสอืเดินทาง)


