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แบบตรวจสอบค าขอและบนัทึกข้อบกพร่อง 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3)  

******** ตอ้งน าเอกสารนี้และใบรับค าขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขขอ้บกพร่อง (ถ้ามี) ในครั้งต่อไป ******** 
 

ส าหรับผู้ประกอบการ ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยื่น ดูรายละเอียดเพ่ิมที่เว็บไซด์ส านักอาหาร  
 ย่ืน ที่ ส านักอาหาร ส านกังานคณะกรรมอาหารและยา 
 ย่ืน ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสขุ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

  

ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดขอ้มูลเบ้ืองต้น 
ชือ่-สกุลผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ............................................................................................................ 
.โทรศัพท์.................................................................... E-mail: ................................................................... 
ชื่อสถานที่ผลิต............................................................................................................................................. 

 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ยืน่ค าขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้และตรวจสอบตนเอง 
โดยท าเคร่ืองหมาย  กรณีครบถ้วนตามข้อก าหนด     
หรือท าเคร่ืองหมาย  กรณีไม่ครบถ้วน   
หรือท าเคร่ืองหมาย  -   กรณีไม่จ าเป็นต้องม ี

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร  
(ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร) 

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร ผู้ยื่นค าขอ
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 

บันทึกข้อบกพร่อง 

1. ค าขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3) จ านวน 1 ฉบับ    
  กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ (โดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจผูกพัน

ของนิติบุคคลอาจต้องประทับตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล) 

   

2. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ฉบับจริง    
3. รายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ดังต่อไปนี้ จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

- ส าเนาแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP 
กฎหมาย (Audit Report) โดยขอบข่ายของประเภทอาหารที่ระบุในรายงานผลการตรวจ
ประเมินสถานที่ต้องครอบคลุมประเภทอาหารที่จะขออนุญาต และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับ
จากวันที่ออกเอกสารรับรอง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

   

- ส าเนาหนังสือรับรองระบบ GMP/HACCP/ISO22000 ตามมาตรฐานสากลหรือส าเนา
หนังสือรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐานกฎหมายที่ออกโดยส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือโดยหน่วยตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา.ที่ครอบคลุมอาหารที่ผลิต และยังไม่หมดอายุ  

    

- ส าเนาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือของหน่วยตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่เป็นผลการตรวจ ภายใน 1 ปี 

   

4. กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ    

4.1 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ด าเนินกิจการ    

4.2 ส าเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์    

5. กรณีนิติบุคคล จัดเตรียมดังต่อไปนี้อย่างละ 1 ฉบับ    

5.1 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ด าเนินกิจการ     

5.2 กรณีผู้ด าเนินกิจการเป็นบุคคลต่างด้าวต้องย่ืนส าเนาหนังสือเดินทางและส าเนา
หนังสืออนุญาตให้ท างานในประเทศไทย (work permit) 

   

5.3 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยต้องมีครบทุกหน้า มีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการผลิตอาหารเพื่อจ าหน่าย และคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน  

   

5.4 หนังสือมอบอ านาจแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาทต่อ                      
ผู้ด าเนินกิจการ 1 คน) 
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ยื่นค าขอ
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบ 

บันทึกข้อบกพร่อง 

5.5 ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล ที่ลงนามในหนังสือ
มอบอ านาจแต่งตั้งฯ (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องย่ืนส าเนาหนังสือเดินทาง) 

   

ค าอธิบาย กรณีนิติบุคคล ผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลเดียวกัน ต้องท าหนังสือมอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการด้วยเช่นกัน เน่ืองจากมี
หน้าที่ในฐานะต่างกัน คือ (1) หน้าที่กรรมการนิติบุคคลผู้มีอ านาจลงนามผูกพันในฐานะผู้มอบอ านาจ และ (2) หน้าที่ผู้ด าเนินกิจการของใบอนุญาตผลิตอาหาร
ในฐานะผู้รับมอบอ านาจ 
6. หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มายื่นเอกสารด้วยตัวเอง)  จ านวน 1 ฉบับ   
โดยต้องระบุอ านาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ย่ืนค าขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบขอ้บกพร่อง และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน        
(หนังสือมอบอ านาจมีอายุ 1 ปี นับจากวันทีท่ าหนังสอืมอบอ านาจ) 

6.1 กรณีย่ืนหนังสือมอบอ านาจฉบับจริงและผู้มอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนา
บัตรประชาชนผู้มอบอ านาจและส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

   

6.2 กรณีย่ืนหนังสือมอบอ านาจฉบับจริงและผู้มอบอ านาจเป็นนิติบุคคล จ านวนผู้มอบ
อ านาจต้องครบถ้วนตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรองของนิติ
บุคคล พร้อมส าเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
และส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

   

6.3 กรณีย่ืนส าเนาหนังสือมอบอ านาจ ต้องเป็นฉบับที่ได้รับการตรวจสอบและรับรอง
จากเจ้าหน้าที่ส านักอาหารแล้ว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

   

หมายเหตุ เอกสารที่เป็นส าเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือ 
ผู้รับมอบอ านาจทั่วไปที่มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้ 

 (ส าหรับผู้ประกอบการ)  (ส าหรับเจ้าหน้าที่)  
ขั้นตอนที่ 4  ลงลายมือชื่อรับทราบผลการรับค าขอ 
คร้ังท่ี 1 (ยื่นค าขอคร้ังแรก) 
ลงช่ือ............................................................ (ผู้ยื่นค าขอ/ผูร้ับมอบอ านาจ) 
             (..............................................................) 
       วันที่................................................................ 
 

ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการรับค าขอ 
คร้ังท่ี 1 (ยื่นค าขอคร้ังแรก) 
 รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วน   
 รับค าขอแต่มีเง่ือนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วน  
พบข้อบกพร่องตามที่ระบุข้างต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ 
นับแต่วันถัดจากวันท่ีรับค าขอ หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอ
ต่อไป 
ลงช่ือ..........................................................เจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณา 
วันท่ี........................................................... 

คร้ังท่ี 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง) 
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่อง จ านวน....…...รายการ ตามที่
ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว  
ลงช่ือ............................................................ (ผู้ยื่นค าขอ/ผูร้ับมอบอ านาจ) 
     (..............................................................) 
       วันท่ี................................................................ 

คร้ังท่ี 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง) 
 แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน 
 
ลงช่ือ............................................พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้พิจารณา 
วันท่ี.............................................. 

รับคืนค าขอ 
ลงช่ือ............................................................ (ผู้ยื่นค าขอ/ผูร้ับมอบอ านาจ) 
             (..............................................................) 
       วันท่ี................................................................ 
 

ส่งคืนค าขอ 
ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบท้ังหมด เนื่องจาก   
 ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน  

ท่านมีสิทธิ์ยื่นค าขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
เป็นไปตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนค าขอครั้งนี้ก็ได้  

ขอให้ยื่นค าอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยาได้ ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ลงช่ือ............................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา 
วันท่ี..............................................  
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