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แบบตรวจสอบค าขอและบนัทึกข้อบกพร่อง 

การขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร เพ่ือการอนุญาตผลิตอาหาร   
กรณี ต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีตรวจสถานที่ผลิต) 

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

ส าหรับผู้ประกอบการ ส าหรับเจ้าหน้าที ่
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยื่น ดูรายละเอียดเพ่ิมที่เว็บไซด์กองอาหาร  
 ยื่น ท่ี กองอาหาร ส านักงานคณะกรรมอาหารและยา 
 ยื่น ท่ี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 

  

ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดขอ้มูลเบ้ืองต้น 
ช่ือ-สกุลผู้ยื่นค าขอ/ผูร้ับมอบอ านาจ................................................................................................................ 
โทรศัพท์........................................................................ E-mail: ................................................................... 
ช่ือสถานท่ีผลิต................................................................................................................................................ 

 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ยื่นค 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 าขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร จ านวน 1 ฉบับ    
 กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ (โดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจผูกพันของนิติ

บุคคลอาจต้องประทับตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล) 

   

2. ส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2)     
3. บันทึกค าให้การเร่ืองการต่ออายุใบอนุญาตผลิต ที่ต้องรับรองว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
แก้ไขประเภทอาหาร กรรมวิธีการผลิต แบบแปลนแผนผังและรายการเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ส านักอาหารในเมนดูาวน์โหลด รายการที่ 66) 

   

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 กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องย่ืนส าเนาหนังสือเดินทางและส าเนาหนังสืออนุญาตให้ท างาน

ในประเทศไทย (work permit) 
   

5.3 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยต้องมีครบทุกหน้า มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การผลิตอาหารเพื่อจ าหน่าย และคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน  

   

5.4  หนังสือมอบอ านาจแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาทต่อผู้ด าเนินกิจการ 1 คน)    
5.5 ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล ที่ลงนามในหนังสือมอบ

อ านาจแต่งต้ังฯ (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องย่ืนส าเนาหนังสือเดินทาง) 
   

ค าอธิบาย กรณีนิติบุคคล ผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลเดียวกัน ต้องท าหนังสือมอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการด้วยเช่นกัน เ น่ืองจากมี
หน้าที่ในฐานะต่างกัน คือ (1) หน้าที่กรรมการนิติบุคคลผู้มีอ านาจลงนามผูกพันในฐานะผู้มอบอ านาจ และ (2) หน้าที่ผู้ด าเนินกิจการของใบอนุญาตผลิตอาหารใน
ฐานะผู้รับมอบอ านาจ 
6. หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มายื่นเอกสารด้วยตัวเอง) จ านวน 1 ฉบับ   

โดยต้องระบุอ านาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ย่ืนค าขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน (หนังสือ
มอบอ านาจมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ท าหนังสือมอบอ านาจ) 

6.1 กรณีย่ืนหนังสือมอบอ านาจฉบับจริงและผู้มอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนา
บัตรประชาชนผู้มอบอ านาจและส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ยื่นค าขอ
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 

บันทึกข้อบกพร่อง 

6.2 กรณีย่ืนหนังสือมอบอ านาจฉบับจริงและผู้มอบอ านาจเป็นนิติบุคคล จ านวนผู้มอบอ านาจต้อง
ครบถ้วนตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อม
ส าเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลและส าเนาบัตร
ประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

   

6.3 กรณีย่ืนส าเนาหนังสือมอบอ านาจ ต้องเป็นฉบับที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก
เจ้าหน้าที่กองอาหารแล้ว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

   

หมายเหตุ เอกสารที่เป็นส าเนาท้ังหมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
หรือผู้รับมอบอ านาจทั่วไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้ 
 

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

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..........................................................เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา 
วันท่ี........................................................... 

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

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

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

ส่งคืนค าขอ 
ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบท้ังหมด เนื่องจาก   
 ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน  

ท่านมีสิทธิ์ยื่นค าขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
เป็นไปตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนค าขอครั้งนี้ก็ได้  

ขอให้ยื่นค าอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ได้ ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ลงช่ือ............................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา 
วันท่ี..............................................  
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