F-F2-33A (3 ส.ค.58)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
คาขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3)
********ต้องนาเอกสารนี้และใบรับคาขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในครั้งต่อไป********

สาหรับผู้ประกอบการ
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยื่น ดูรายละเอียดเพิ่มทีเ่ ว็บไซด์สานักอาหาร
o ยื่น ที่ สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมอาหารและยา
o ยื่น ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดข้อมูลเบือ้ งต้น

สาหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อ-สกุลผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ...........................................................................................
โทรศัพท์...............................................................E-mail……………………………………………
ชื่อสถานที่ผลิต……….............………………………………..…………………………………
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/สถานที่ผลิต...................................................................................
ขั้นตอนที่ 3 ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนีแ้ ละตรวจสอบตนเอง
โดยทาเครื่องหมาย กรณีครบถ้วนตามข้อกาหนด
หรือทาเครื่องหมาย × กรณีไม่ครบถ้วน
หรือทาเครื่องหมาย - กรณีไม่จาเป็นต้องมี

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
กรณีการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร(ตรวจสถานทีผ่ ลิตอาหาร)
1. แบบคาขอ อ3 จานวน 1 ฉบับ
- กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ (โดยผูด้ าเนินกิจการหรือกรรมการผูม้ ีอานาจผูกพันของนิติบุคคลอาจ
ต้องประทับตราสาคัญของบริษัทด้วยในกรณีทรี่ ะบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล )
2. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ฉบับจริง
3. กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ
- สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูด้ าเนินกิจการ
- สาเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์
4. กรณีนิติบุคคล จัดเตรียมดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ
- สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูด้ าเนินกิจการ (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว
ต้องยื่นสาเนาหนังสือเดินทางและสาเนาหนังสืออนุญาตให้ทางานในประเทศไทย(work permit)
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(มีครบทุกหน้าและคัดลอกสาเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่
เกิน 6 เดือน)
- สาเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (บอจ.5)(มีครบทุกหน้าและคัดลอกสาเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6
เดือน) (กรณีทมี่ ีจานวนหุน้ ต่างชาติของบริษัทตัง้ แต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต้องยื่นหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนิติ
บุคคลต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชย์วา่ ไม่ขัดพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพิ่มเติม
ด้วย)
- หนังสือมอบอานาจแต่งตัง้ ผูด้ าเนินกิจการ(ติดอากรแสตมป์30 บาทต่อผูด้ าเนินกิจการ1 คน)(ฉบับจริง)
-สาเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลทีล่ งนามในหนังสือ
มอบอานาจแต่งตัง้ ฯ(กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง)
5. บันทึกคาให้การเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตผลิต จานวน 1 ฉบับ
6. หนังสือมอบอานาจทั่วไป(ฉบับจริง)(กรณีผดู้ าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง)จานวน1 ฉบับ
- ระบุอานาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นคาขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง
- กรณีผดู้ าเนินกิจการเป็นนิติบุคคลการมอบอานาจทัว่ ไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูข้ ออนุญาต
อาจต้องประทับตราสาคัญของบริษัทด้วยในกรณีทรี่ ะบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล

กรณีการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร(ไม่ตรวจสถานทีผ่ ลิตอาหาร)
1. แบบคาขอ อ3 จานวน 1 ฉบับ
- กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ (ผูด้ าเนินกิจการหรือกรรมการผูม้ ีอานาจผูกพัน
ของนิติบุคคล)
2. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ฉบับจริง
3. กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ
- สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูด้ าเนินกิจการ
- สาเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)
ผูย้ ื่นคาขอ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ผูย้ ื่นคาขอ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

4. กรณีนิติบุคคล จัดเตรียมดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ
- สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูด้ าเนินกิจการ (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว
ต้องยื่นสาเนาหนังสือเดินทางและสาเนาหนังสืออนุญาตให้ทางานในประเทศไทย(work permit)
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(มีครบทุกหน้าและคัดลอกสาเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่
เกิน 6 เดือน)
- สาเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (บอจ.5)(มีครบทุกหน้าและคัดลอกสาเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6
เดือน) (กรณีทมี่ ีจานวนหุน้ ต่างชาติของบริษัทตัง้ แต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต้องยื่นหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนิติ
บุคคลต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชย์วา่ ไม่ขัดพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพิ่มเติม
ด้วย)
- หนังสือมอบอานาจแต่งตัง้ ผูด้ าเนินกิจการ(ติดอากรแสตมป์30 บาทต่อผูด้ าเนินกิจการ1 คน)(ฉบับจริง)
-สาเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลทีล่ งนามในหนังสือ
มอบอานาจแต่งตัง้ ฯ(กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง)
5. สาเนาหนังสือรับรองระบบ GMP/HACCP/ISO22000 ตามมาตรฐานสากลหรือสาเนาหนังสือ
รับรองระบบ GMP ตามมาตรฐานกฎหมายที่ออกโดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือโดย
หน่วยตรวจประเมินที่ขนึ้ ทะเบียนกับ อย. ที่ครอบคลุมอาหารที่ผลิตและยังไม่หมดอายุ จานวน 1 ฉบับ
หรือ
6. สาเนาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือของหน่วยตรวจประเมินที่ขนึ้ ทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เป็นผลการตรวจ
ภายใน 1 ปี
7. หนังสือมอบอานาจทั่วไป(ฉบับจริง)(กรณีผดู้ าเนินกิจการไม่ได้มาด้วยตัวเอง)จานวน1 ฉบับ
- ระบุอานาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นคาขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง
- กรณีผดู้ าเนินกิจการเป็นนิติบุคคลการมอบอานาจทัว่ ไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของนิติบุคคลผูข้ ออนุญาต
อาจต้องประทับตราสาคัญของบริษัทด้วยในกรณีทรี่ ะบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล

หมายเหตุ เอกสารทีเ่ ป็นสาเนาทัง้ หมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการทีม่ ีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบคุ คล
หรือผู้รับมอบอานาจทัว่ ไปทีม่ ีอานาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารได้
ขั้นตอนที่ 4 ลงลายมือชื่อรับทราบผลการรับคาขอ

(สาหรับเจ้าหน้าที่) ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการรับคาขอ

ครั้งที่ 1 (ยืน่ คาขอครั้งแรก)

ครั้งที่ 1 (ยืน่ คาขอครั้งแรก)

ลงชื่อ.................................................................................................(ผูย้ ื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)

o รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้วน

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

o รับคาขอแต่มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนพบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น
ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการ นับแต่วันถัดจากวันที่รับคาขอ

รับทราบข้อบกพร่องและจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน10 วันทาการนับแต่วันถัดจากวันที่รับคาขอ(ถ้ามี)

หากพ้นกาหนดจะยกเลิกและส่งคืนคาขอต่อไป (ให้ผู้ยื่นคาขอลงนามรับทราบและรับสาเนาบันทึก )

ลงชื่อ.................................................................................................(ผูย้ ื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)

ลงชือ่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น ........................................................................

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

วันที่..............................................................................................................

วันที่.................................................................................................................................................

ลงชือ่ พนักงานเจ้าหน้าที่ผพ
ู้ ิจารณา............................................................................

ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)

วันที่..............................................................................................................
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)

ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไว้จานวน ….รายการตามทีร่ ะบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
ลงชื่อ..................................................................(ผูย้ ื่นเอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(.................................................................................................)
วันที่.......................................................................................................................................

o แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ลงชื่อเจ้าหน้าทีเ่ จ้าของเรื่อง .....................................................................................
วันที่......................................................................................................................
o ขอส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เนื่องจาก

รับคืนคาขอ
ลงชื่อ.................................................................................................(ผูย้ ื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(.................................................................................................)
วันที่.................................................................................................................................................

o ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กาหนด
o การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
ท่านมีสทิ ธิ์ยื่นคาขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไป
ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนคาขอครั้งนีก้ ็ได้ ขอให้ยื่นคาอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั ทีไ่ ด้รับแจ้ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชือ่ พนักงานเจ้าหน้าที่.........................................................วันที.่ ...........................

