
 
แบบตรวจสอบค ำขอและบนัทึกข้อบกพร่อง 

กรณี ต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร 
******** ตอ้งน ำเอกสำรนี้และใบรับค ำขอ แนบมำพร้อมกำรแก้ไขขอ้บกพร่อง (ถ้ำมี) ในครั้งต่อไป ******** 

ส ำหรับผู้ประกอบกำร ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทำงกำรยื่น ดูรำยละเอียดเพ่ิมที่เวบ็ไซด์กองอำหำร  
 ยื่น ท่ี กองอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมอำหำรและยำ 
 ยื่น ท่ี กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดั 

  

ขั้นตอนที่ 2 กรอกรำยละเอียดขอ้มูลเบ้ืองต้น 
ช่ือ-สกุลผู้ยื่นค ำขอ/ผูร้ับมอบอ ำนำจ................................................................................................................ 
โทรศัพท์........................................................................ E-mail :................................................................... 
ช่ือสถำนท่ีผลิต................................................................................................................................................ 

 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ยื่นค ำขอต้องจัดเรียงเอกสำรตำมบัญชีรำยกำรเอกสำรข้ำงล่ำงนี้และตรวจสอบตนเอง 
โดยท ำเคร่ืองหมำย  กรณีครบถว้นตำมข้อก ำหนด     
หรือท ำเคร่ืองหมำย  กรณีไม่ครบถ้วน   
หรือท ำเคร่ืองหมำย  -   กรณีไม่จ ำเป็นต้องม ี

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสำร  
(ตำมรำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร) 

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร ผู้ยื่นค ำขอ
ตรวจสอบ 

เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ 

บันทึกข้อบกพร่อง 

1. ยื่นขอตรวจประเมินสถำนที่ผลิตอำหำร (กรณีไม่มีผลตรวจของหน่วยตรวจประเมิน) 
1. ค ำขอตรวจประเมินสถำนท่ีผลิตและเก็บอำหำร จ ำนวน 1 ฉบับ สำมำรถดำวน์โหลดค ำขอได้ที่ : 
 https://www.fda.moph.go.th/sites/ food/downloadForm/0_OsscRev02.pdf 
กรอกรำยละเอียดและลงลำยมือชื่อ (โดยผู้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจผูกพันของนิติบุคคล) 

   

2. บันทึกค ำให้กำรเรื่องกำรต่ออำยุใบอนุญำตผลิต ที่ต้องรับรองว่ำไม่มีกำรเพิ่มประเภทอำหำร หรือกรรมวิธีกำร
ผลิต หรือย้ำยสถำนที่ผลิตและเก็บอำหำร สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอรม์ได้ที่ : 
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/downloadForm/65_RecordStatement.pdf 

   

3. หนังสือมอบอ ำนำจแต่งตั้งผูด้ ำเนินกิจกำร ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท ต่อผู้ด ำเนินกิจกำร 1 คน (เฉพำะที่มี
กำรเปลีย่นแปลงผู้ด ำเนินกิจกำร) สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มไดท้ี่ : 
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/downloadForm/34-Zgive03.pdf 

   

4. ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ อ.3) จ ำนวน 1 ฉบับ สำมำรถดำวน์โหลดค ำขอได้ที่ : 
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/downloadForm/02-O3.pdf 

   

2. ยื่นขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร (กรณีใช้ผลตรวจของหน่วยตรวจประเมิน) (ไม่ต้องด ำเนินกำรในข้อที่ 1) 
1. ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ อ.3) จ ำนวน 1 ฉบับ สำมำรถดำวน์โหลดค ำขอได้ที่ : 
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/downloadForm/02-O3.pdf 

   

2. รำยงำนผลกำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตอำหำร เอกสำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้    

1) ส ำเนำหนังสือรับรองระบบ GMP/HACCP/ISO22000 หรือมำตรฐำนอื่นๆ ท่ีเทียบเท่ำ GMP กฎหมำย
ตำมมำตรฐำนสำกล ที่ครอบคลมุอำหำรที่ไดร้ับอนุญำต และยังไม่หมดอำย ุ

   

2) ส ำเนำหนังสือรับรองระบบ GMP ตำมมำตรฐำนกฎหมำยที่ออกโดยหน่วยตรวจประเมินที่ข้ึนทะเบยีน
กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ที่ครอบคลุมอำหำรที่ไดร้บัอนุญำต และยังไมห่มดอำย ุ

   

3) ส ำเนำผลกำรตรวจสอบสถำนที่ผลิตอำหำรที่ผ่ำนตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยของหน่วยตรวจประเมินที่ขึ้น
ทะเบียนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ที่เป็นผลกำรตรวจภำยใน 1 ปี 

   

3. หนังสือมอบอ ำนำจแต่งตั้งผู้ด ำเนินกิจกำร ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท ต่อผู้ด ำเนินกิจกำร 1 คน (เฉพำะที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงผู้ด ำเนินกิจกำร) สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : 
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/downloadForm/34-Zgive03.pdf 

   

หมำยเหตุ เอกสำรที่เป็นส ำเนำทั้งหมดต้องลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำโดยผู้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบุคคล
หรือผู้รับมอบอ ำนำจทั่วไปท่ีมีอ ำนำจลงนำมรับรองส ำเนำเอกสำรได้ 
 



 
 

(ส ำหรับผู้ประกอบกำร)  (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่)  
ขั้นตอนที่ 4  ลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรรับค ำขอ 
คร้ังท่ี 1 (ยื่นค ำขอคร้ังแรก) 
ลงช่ือ............................................................ (ผู้ยื่นค ำขอ/ผูร้ับมอบอ ำนำจ) 
       (..............................................................) 
       วันที่................................................................ 
 

ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลกำรรับค ำขอ 
คร้ังท่ี 1 (ยื่นค ำขอคร้ังแรก) 
 รับค ำขอเพรำะเอกสำรครบถ้วน   
 รับค ำขอแต่มีเง่ือนไข เพรำะเอกสำรไม่ครบถ้วน  
พบข้อบกพร่องตำมที่ระบุข้ำงต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันท ำกำร 
นับแต่วันถัดจำกวันที่รับค ำขอ หำกพ้นก ำหนดจะยกเลิกและส่งคืนค ำขอ
ต่อไป 
ลงช่ือ..........................................................เจ้ำหน้ำท่ีผู้พิจำรณำ 
วันท่ี........................................................... 

คร้ังท่ี 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง) 
ข้ำพเจ้ำได้ยื่นเอกสำรกำรแก้ไขข้อบกพร่อง จ ำนวน....…...รำยกำร ตำมที่
ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว  
ลงช่ือ............................................................ (ผู้ยื่นค ำขอ/ผูร้ับมอบอ ำนำจ) 
     (..............................................................) 
       วันท่ี................................................................ 

คร้ังท่ี 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง) 
 แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน 
 
ลงช่ือ............................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ 
วันท่ี.............................................. 

รับคืนค ำขอ 
ลงช่ือ............................................................ (ผู้ยื่นค ำขอ/ผูร้ับมอบอ ำนำจ) 
             (..............................................................) 
       วันท่ี................................................................ 
 

ส่งคืนค ำขอ 
ขอส่งคืนค ำขอและเอกสำรประกอบท้ังหมด เนื่องจำก   
 ไม่มำแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
 กำรแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน  

ท่ำนมีสิทธิ์ยื่นค ำขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสำรให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
เป็นไปตำมกฎหมำย หรือจะอุทธรณ์กำรคืนค ำขอครั้งนี้ก็ได้  

ขอให้ยื่นค ำอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ได้ ภำยใน 15 วันท ำกำร นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ลงช่ือ............................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ 
วันท่ี..............................................  

  

 

  


