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

สาหรับผู้ประกอบการ
สาหรับเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยื่น ดูรายละเอียดเพิ่มที่เว็บไซด์สานักอาหาร
 ยื่น ที่ สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมอาหารและยา
 ยื่น ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น
ชือ่ -สกุลผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ............................................................................................................
.โทรศัพท์.................................................................... E-mail: ...................................................................
ชื่อสถานที่ผลิต.............................................................................................................................................
ขั้นตอนที่ 3 ผู้ยนื่ คาขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้และตรวจสอบตนเอง
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร
(ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)
โดยทาเครื่องหมาย กรณีครบถ้วนตามข้อกาหนด
หรือทาเครื่องหมาย  กรณีไม่ครบถ้วน
หรือทาเครื่องหมาย - กรณีไม่จาเป็นต้องมี
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
ผู้ยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อบกพร่อง
ตรวจสอบ ตรวจสอบ
1. คาขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3) จานวน 1 ฉบับ
กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ (โดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจผูกพัน
ของนิติบุคคลอาจต้องประทับตราสาคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล)
2. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ฉบับจริง
3. รายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ดังต่อไปนี้ จานวน 1 ฉบับ (เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง)
- สาเนาแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP
กฎหมาย (Audit Report) โดยขอบข่ายของประเภทอาหารที่ระบุในรายงานผลการตรวจ
ประเมินสถานที่ต้องครอบคลุมประเภทอาหารที่จะขออนุญาต และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับ
จากวันที่ออกเอกสารรับรอง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาหนังสือรับรองระบบ GMP/HACCP/ISO22000 ตามมาตรฐานสากลหรือสาเนา
หนังสือรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐานกฎหมายที่ออกโดยสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือโดยหน่วยตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา.ที่ครอบคลุมอาหารที่ผลิต และยังไม่หมดอายุ
- สาเนาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือของหน่วยตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่เป็นผลการตรวจ ภายใน 1 ปี
4. กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ
4.1 สาเนาบัตรประชาชนของผู้ดาเนินกิจการ
4.2 สาเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์
5. กรณีนิติบุคคล จัดเตรียมดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ
5.1 สาเนาบัตรประชาชนของผู้ดาเนินกิจการ
5.2 กรณีผู้ดาเนินกิจการเป็นบุคคลต่างด้าวต้องยื่นสาเนาหนังสือเดินทางและสาเนา
หนังสืออนุญาตให้ทางานในประเทศไทย (work permit)
5.3 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยต้องมีครบทุกหน้า มีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการผลิตอาหารเพื่อจาหน่าย และคัดลอกสาเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน
5.4 หนั ง สื อ มอบอ านาจแต่ ง ตั้ ง ผู้ ด าเนิ น กิ จ การ (ติ ด อากรแสตมป์ 30 บาทต่ อ
ผู้ดาเนินกิจการ 1 คน)
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ผู้ยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
5.5 สาเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคล ที่ลงนามในหนังสือ
มอบอานาจแต่งตั้งฯ (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง)
คาอธิบาย กรณีนิติบุคคล ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลเดียวกัน ต้องทาหนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการด้วยเช่นกัน เนื่องจากมี
หน้าที่ในฐานะต่างกัน คือ (1) หน้าที่กรรมการนิติบุคคลผู้มีอานาจลงนามผูกพันในฐานะผู้มอบอานาจ และ (2) หน้าที่ผู้ดาเนินกิจการของใบอนุญาตผลิตอาหาร
ในฐานะผู้รับมอบอานาจ
6. หนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มายื่นเอกสารด้วยตัวเอง) จานวน 1 ฉบับ
โดยต้องระบุอานาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นคาขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอานาจ 1 คน
(หนังสือมอบอานาจมีอายุ 1 ปี นับจากวันทีท่ าหนังสือมอบอานาจ)
6.1 กรณียื่นหนังสือมอบอานาจฉบับจริงและผู้มอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนา
บัตรประชาชนผู้มอบอานาจและสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
6.2 กรณียื่นหนังสือมอบอานาจฉบับจริงและผู้มอบอานาจเป็นนิติบุคคล จานวนผู้มอบ
อานาจต้องครบถ้วนตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรองของนิติ
บุคคล พร้อมสาเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
และสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
6.3 กรณียื่นสาเนาหนังสือมอบอานาจ ต้องเป็นฉบับที่ได้รับการตรวจสอบและรับรอง
จากเจ้าหน้าที่สานักอาหารแล้ว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสาเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือ
ผู้รับมอบอานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารได้
(สาหรับผู้ประกอบการ)
(สาหรับเจ้าหน้าที่)
ขั้นตอนที่ 4 ลงลายมือชื่อรับทราบผลการรับคาขอ
ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการรับคาขอ
ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)
ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ)  รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้วน
(..............................................................)
 รับคาขอแต่มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วน
วันที่................................................................
พบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการ
นับแต่วันถัดจากวันที่รับคาขอ หากพ้นกาหนดจะยกเลิกและส่งคืนคาขอ
ต่อไป
ลงชื่อ..........................................................เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
วันที่...........................................................
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่อง จานวน....…...รายการ ตามที่  แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ) ลงชื่อ............................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
(..............................................................)
วันที่..............................................
วันที่................................................................
รับคืนคาขอ
ส่งคืนคาขอ
ลงชื่อ............................................................ (ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ) ขอส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เนื่องจาก
(..............................................................)
 ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กาหนด
วันที่................................................................
 การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
ท่านมีสิทธิ์ยื่นคาขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
เป็นไปตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนคาขอครั้งนี้ก็ได้
ขอให้ยื่นคาอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยาได้ ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ลงชื่อ............................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
วันที่..............................................
F-F2-37 (1-31/10/2562) หน้า 2 /3

F-F2-37 (1-31/10/2562) หน้า 3 /3

