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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ อ.3) 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข 
 
1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
    1.1 หลักเกณฑ์  

1.1.1 สถานท่ีผลิตอาหารท่ีเข้าข่ายโรงงาน หมายถึง โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ท่ีมีการใช้เครื่องจักรมีก าลัง แรงม้า
และก าลังแรงม้าเปรียบเทียบรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม 

1.1.2  มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ก าหนดให้ใบอนุญาตผลิตอาหารท่ีออกตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522 ให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคมของปีท่ีสามนับแต่ปีท่ีออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่น
ค าขอเสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาตน้ัน การขอต่ออายุและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 1) 

1.2 สถำนที่ผลิตอำหำรต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตำมข้อกฎหมำยแล้วแต่กรณี ดังนี้ 
1.2.1 กรณีเป็นสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ตามบันทึก

การตรวจสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค 
1.2.2 กรณีเป็นสถานท่ีฉายรังสีอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี ประกาศ ณ วันท่ี 14 กันยายน 2553 
1.2.3 กรณีเป็นสถานท่ีคัดและบรรจุผักหรือผลไม้สดบางชนิด ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 386 พ.ศ.2560 เรื่อง 

ก าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก  
1.2.4  กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 1.3.1 - 1.3.4 ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 420) พ.ศ.2563 เรื่อง 

วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร แบ่งข้อก าหนดเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อก าหนดพื้นฐาน ส าหรับสถานท่ีผลิตอาหารส าหรับอาหารทุกประเภท ยกเว้น 1.3.1-1.3.4 
 ส่วนท่ี 2 ข้อก าหนดเฉพาะ เพิ่มเติมจากข้อก าหนดพ้ืนฐานส าหรับผู้ผลิตอาหารท่ีมีกรรมวิธีการผลิตเฉพาะและมีความเสี่ยงสูง  
จ านวน 3 รายการ ดังน้ี 
  (1) การผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท น้ าแร่ธรรมชาติ หรือ น้ าแข็งบริโภค ท่ีผ่านกรรมวิธีการกรอง 
  (2) การผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวท่ีผ่านวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรซ์ 
  (3) การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ าและชนิดท่ีปรับกรดท่ีผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความ 
ร้อนโดยท าให้ปลอดเชื้อเชิงการค้า 

1.3 เง่ือนไข 
1.3.1 ผู้ยื่นขออนุญาตต้องลงนามในแบบขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3) ต้องเป็นผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

ตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล 
1.3.2 ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบค าขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบตรวจสอบค าขอและบันทึก

ข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ยื่นขออนุญาตเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ ส่วนเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ ผู้ยื่นค าขอสามารถ
ลงนามรับรองได้  

1.3.3 ผูย้ื่นค าขอต้องยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองโดยการยื่นค าขอท่ี OSSC ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กรณีสถานท่ีผลิตตั้งอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นค าขอที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ณ จังหวัดท่ีสถานท่ีผลิตตั้งอยู่ 

1.3.4 ผู้ยื่นค าขอ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีและผลิตภัณฑ์ท่ียื่นค าขอได้ และมีอ านาจตัดสินใจและลงนามรับทราบ
ข้อบกพร่องได้  

1.3.5 ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ท่ีประสงค์จะยื่นต่ออายุใบอนุญาต ประเภทอาหารท่ีได้รับอนุญาตจะต้องสอดคล้องกับท่ีระบุใน
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย (Audit Report) หรือ ผลการตรวจประเมิน
สถานท่ีผลิตอาหารท่ีผ่านตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายของ ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันท่ีตรวจประเมิน จากหน่วยตรวจประเมินท่ีขึ้นทะเบียน
กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือหนังสือรับรองระบบตามมาตรฐานสากล เช่น GMP/HACCP/ISO22000 หรือมาตรฐานอื่น ๆ 
ท่ีเทียบเท่า GMP กฎหมาย ตามมาตรฐานสากล จากหน่วยงานท่ีขึ้นทะเบียนกับหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation body : AB) หรือ
หนังสือรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐานกฎหมาย จากหน่วยงานท่ีขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

1.3.6 ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจัดท า
บันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้รับบริการจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบันทึกข้อบกพร่อง มิเช่นน้ันจะถือว่าผู้รับบริการละทิ้งค าขอ 

1.3.7 ในกรณีท่ีสถานท่ีผลิตอาหารมีการเพิ่มประเภทอาหารหรือกรรมวิธีการผลิต ย้ายสถานท่ีผลิตอาหาร จะต้องด าเนินการขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตสถานท่ีผลิตอาหารให้เรียบร้อยก่อนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต มิเช่นน้ันจะไม่สามารถพิจารณา
อนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตได้ 



แบบ อ.3  หน้า 2 จาก 6 

1.3.8 การไม่อนุญาตค าขอ : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจะพิจารณาไม่อนุญาตค าขอฯ กรณีผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย หรือไม่
สอดคล้องตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และเมื่อ
ด าเนินการเสร็จสิ้นจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกอบการทราบ 
 
2. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนที่ให้บริกำร 
กรณีสถำนที่ผลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ:  
ติดต่อ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 
อาคาร 6 ชั้น 4 ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์: 0 2590 7033, 0 2590 7320  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
กรณีสถำนที่ผลิตตั้งอยู่ต่ำงจังหวัด 
ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ณ จังหวัดท่ีสถานท่ีผลิตตั้งอยู่ 
(กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข)  
สามารถดูรายละเอียดช่องทางการติดต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ิมเติม 
หรือติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
3. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
    

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
กำรต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร (กรณีไม่มีผลกำรรับรองสถำนที่ผลิตอำหำร) 

1. - 
ผู้ยื่นค าขอยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 
(หมายเหตุ : กรณียื่นค าขอฯ ท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดให้เป็นไปตามคู่มือส าหรับ
ประชาชนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีก าหนดไว้) 

- - 
 

2. กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าท่ี OSSC ตรวจสอบความครบถ้วนของค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา 
(หมายเหตุ : กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุในคู่มือประชาชน ให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องตามบันทึกข้อบกพร่องให้เจ้าหน้าท่ี ภายใน 10 วันท าการและลงนามในใบ
แจ้งเงื่อนไขการพิจารณาค าขอ) 

1 นาที OSSC/กองอาหาร 
 

3. - 
ผู้ยื่นค าขอช าระเงินค่าค าขอตามอัตราค่าใช้จ่ายท่ีก าหนด  
(หมายเหต ุ: ดูรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่าย
ท่ีจะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560 
บัญชีท่ี 1) 

5 นาที ฝ่ายการคลัง 
ส านักงานเลขานุการ

กรม 

4. กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าท่ีผู้ประเมิน/คณะประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญ ด าเนินการประเมินความความถูกต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมายด้านเอกสาร รวมท้ังการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตและเก็บอาหาร 
(หมายเหตุ:  1. กรณีท่ีพบว่ามีสถานท่ีผลิตอาหารไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องตามกฎหมาย
ให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและมายื่นท่ีเจ้าหน้าท่ีภายในเวลาท่ีก าหนด  

2. ไม่นับรวมระยะเวลาการแก้ไขรายละเอียดและเตรียมความพร้อมของ
สถานท่ีผลิตและเก็บอาหารของผู้ประกอบการ 

3. กรณีด าเนินการโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและระยะเวลาการ
พิจารณาให้เป็นไปตามคู่มือส าหรับประชาชนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีก าหนดไว้) 

7 วันท าการ กองอาหาร 



แบบ อ.3  หน้า 3 จาก 6 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
5. กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติรายงานการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย 
(Audit Report) 
(หมายเหตุ: กรณีสถานท่ีผลิตอาหารตั้งอยู่ต่างจังหวัดและผลิตประเภทอาหารท่ีมอบอ านาจให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาต ระยะเวลาด าเนินการขึ้นกับส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด) 

1 นาที กองอาหาร 

6. ออกใบอนุญำตผลิตอำหำร (อ.2) 
เจ้าหน้าท่ีกองอาหารจัดท าใบอนุญาตผลิตอาหารฉบับใหม่ เพื่อการต่ออายุใบอนุญาต 
(หมายเหต ุ: กรณียื่นค าขอฯ ท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดให้เป็นไปตามคู่มือส าหรับ
ประชาชนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีก าหนดไว้) 

1 นาที กองอาหาร 
 

7. กำรลงนำม 
ผู้มีอ านาจลงนามพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต 
(หมายเหตุ : กรณีสถานท่ีผลิตอาหารตั้งอยู่ต่างจังหวัดระยะเวลาการพิจารณาให้เป็นไปตามคู่มือ
ส าหรับประชาชนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีก าหนดไว้) 

1 นาที กองอาหาร 
 

8. - 
ผู้ยื่นค าขอช าระเงินค่าส่วนต่างการตรวจประเมินตามอัตราค่าใช้จ่ายท่ีก าหนด และ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  
(หมายเหต ุ: ดูรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่าย
ท่ีจะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560 
บัญชีท่ี 1 และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.2522) 

5 นาที ฝ่ายการคลัง 
ส านักงานเลขานุการ

กรม 

9. - 
ส่งมอบใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ 
(หมายเหตุ: -) 

- กองอาหาร 
 

กำรต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร (กรณีมีผลกำรรับรองสถำนที่ผลิตอำหำร) 
1. - 

ผู้ยื่นค าขอยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 
(หมายเหตุ : กรณียื่นค าขอฯ ท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดให้เป็นไปตามคู่มือส าหรับ
ประชาชนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีก าหนดไว้) 

- - 
 

2. กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. เจ้าหน้าท่ี OSSC ตรวจสอบความครบถ้วนของค าขอ 
2. OSSC ส่งหลักฐานหนังสือรับรองสถานท่ีผลิตอาหาร หรือผลการตรวจสถานท่ีผลิต
อาหาร ให้เจ้าหน้าท่ีสถานท่ีตรวจสอบความถูกต้อง  
(หมายเหตุ : กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุในคู่มือประชาชน ให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องตามบันทึกข้อบกพร่องให้เจ้าหน้าท่ี ภายใน 10 วันท าการและลงนามในใบ
แจ้งเงื่อนไขการพิจารณาค าขอ) 

1 นาที OSSC/กองอาหาร 
 

3. ออกใบอนุญำตผลิตอำหำร (อ.2) 
เจ้าหน้าท่ีกองอาหารจัดท าใบอนุญาตผลิตอาหารฉบับใหม่ เพื่อการต่ออายุใบอนุญาต 
(หมายเหต ุ: กรณียื่นค าขอฯ ท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดให้เป็นไปตามคู่มือส าหรับ
ประชาชนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีก าหนดไว้) 

1 นาที กองอาหาร 
 

4. กำรลงนำม 
ผู้มีอ านาจลงนามพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต 
(หมายเหตุ : กรณีสถานท่ีผลิตอาหารตั้งอยู่ต่างจังหวัดระยะเวลาการพิจารณาให้เป็นไปตามคู่มือ
ส าหรับประชาชนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีก าหนดไว้) 

1 นาที กองอาหาร 
 

5. - 
ผู้ยื่นค าขอช าระเงินค่าค าขอตามอัตราค่าใช้จ่ายท่ีก าหนด และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
(หมายเหต ุ: ดูรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่าย
ท่ีจะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560 

5 นาที ฝ่ายการคลัง 
ส านักงานเลขานุการ

กรม 



แบบ อ.3  หน้า 4 จาก 6 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
บัญชีท่ี 1 และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.2522) 

6. - 
ส่งมอบใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ 
(หมายเหตุ: -) 

- กองอาหาร 
 

 
4. รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐ 
ผู้ออกเอกสำร 

กำรต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร (กรณีไม่มีผลกำรรับรองสถำนที่ผลิตอำหำร) 
1. 
 

แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่องกำรขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำรตำมแบบ อ.3 
ฉบับจริง : 1 ฉบับ 
(หมายเหต:ุ   สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กองอาหาร และผู้ยื่นค าขอต้องกรอกข้อมูลรายละเอียด และ
จัดเรียงเอกสารให้เป็นไปตามรายการในแบบตรวจสอบค าขอฯ) 

กองอาหาร 

2.  ค ำขอตรวจประเมินสถำนที่ผลิตและเก็บอำหำร 
ฉบับจริง : 1 ฉบับ 
(หมายเหต:ุ   สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กองอาหาร และผู้ยื่นค าขอต้องกรอกข้อมูลรายละเอียด และ
จัดเรียงเอกสารให้เป็นไปตามรายการในแบบตรวจสอบค าขอฯ) 

กองอาหาร 

3.  ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ อ.3)  
ฉบับจริง  : 1 ฉบับ 
 (หมายเหตุ : ลงนามโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลอาจต้อง
ประทับตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณีท่ีระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล) 

กองอาหาร 

4. บันทึกค ำให้กำรเรื่องกำรต่ออำยุใบอนุญำตผลิต ท่ีต้องรับรองว่าไม่มีการเพิ่มประเภทอาหารหรือ 
กรรมวิธีการผลิต  
ฉบับจริง  : 1 ฉบับ 
 (หมายเหต ุ: สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กองอาหาร และผู้ยื่นค าขอต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดให้
ครบถ้วน) 

กองอาหาร 

5. หนังสือมอบอ ำนำจและแต่งตั้งผู้ด ำเนินกิจกำร (เฉพำะกรณีเป็นนิติบุคคล) (กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ด าเนิน
กิจการตามใบอนุญาต) 
ฉบับจริง : 1 ฉบับ 
(หมายเหตุ: 1. กรณีนิติบุคคลผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลเดียวกัน ต้องท าหนังสือมอบ
อ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีหน้าท่ีในฐานะต่างกัน คือ (1) หน้าท่ีกรรมการ
นิติบุคคลผู้มีอ านาจลงนามผูกพันในฐานะผู้มอบอ านาจ และ (2) หน้าท่ีผู้ด าเนินกิจการของใบอนุญาตผลิต
อาหารในฐานะผู้รับมอบอ านาจ) 

2. ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้ด าเนินกิจการ 1 คน) อาจต้องประทับตราส าคัญของ
บริษัทฯ ในกรณีท่ีระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล) 

- 

6. ส ำเนำใบเสร็จกำรช ำระค่ำพิจำรณำค ำขอฯ และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
ฉบับจริง : 1 ชุด 
(หมายเหต ุ: - ) 

ฝ่ายการคลัง 
ส านักงานเลขานุการ

กรม 
กำรต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร (กรณีมีผลกำรรับรองสถำนที่ผลิตอำหำร) 

1. 
 

แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่องกำรขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำรตำมแบบ อ.3 
ฉบับจริง : 1 ฉบับ 
(หมายเหต:ุ   สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กองอาหาร และผู้ยื่นค าขอต้องกรอกข้อมูลรายละเอียด และ
จัดเรียงเอกสารให้เป็นไปตามรายการในแบบตรวจสอบค าขอฯ) 

กองอาหาร 

2. 
 

ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ อ.3)  
ฉบับจริง  : 1 ฉบับ 
 (หมายเหตุ : ลงนามโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลอาจต้อง
ประทับตราส าคัญของบริษัทด้วยในกรณีท่ีระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล) 
 

กองอาหาร 



แบบ อ.3  หน้า 5 จาก 6 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐ 
ผู้ออกเอกสำร 

3. หนังสือมอบอ ำนำจและแต่งตั้งผู้ด ำเนินกิจกำร (เฉพำะกรณีเป็นนิติบุคคล) (กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ด าเนิน
กิจการตามใบอนุญาต) 
ฉบับจริง : 1 ฉบับ 
(หมายเหตุ: 1. กรณีนิติบุคคลผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลเดียวกัน ต้องท าหนังสือมอบ
อ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีหน้าท่ีในฐานะต่างกัน คือ (1) หน้าท่ีกรรมการ
นิติบุคคลผู้มีอ านาจลงนามผูกพันในฐานะผู้มอบอ านาจ และ (2) หน้าท่ีผู้ด าเนินกิจการของใบอนุญาตผลิต
อาหารในฐานะผู้รับมอบอ านาจ) 

2. ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้ด าเนินกิจการ 1 คน) อาจต้องประทับตราส าคัญของ
บริษัทฯ ในกรณีท่ีระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล) 

- 

4. ส ำเนำเอกสำรหนังสือรับรองระบบ GMP/HACCP/ISO22000 ตำมมำตรฐำนสำกลหรือ ส ำเนำหนังสือ
รับรองระบบ GMP ตำมมำตรฐำนกฎหมำยที่ออกโดยหน่วยตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือ ส ำเนำผลกำรตรวจสอบสถำนที่ผลิตอำหำรที่ผ่ำนตำมหลักเกณฑ์ของ
กฎหมำยของหน่วยตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ที่เป็นผล
กำรตรวจภำยใน 1 ปี (ถ้ำมี) 
ส าเนา    : 1 ฉบับ 
(หมายเหตุ : 1. ลงลายมือชื่อโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคล หรือผู้รับมอบอ านาจท่ัวไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองเอกสาร 

2. ขอบข่ายของประเภทอาหารท่ีระบุในหนังสือรับรองหรือส าเนาผลการตรวจสอบสถานท่ี
ผลิตอาหารต้องครอบคลุมประเภทอาหารที่ปรากฏในสลักหลังใบอนุญาตผลิตอาหาร) 

- 

5. ส ำเนำใบเสร็จกำรช ำระค่ำพิจำรณำค ำขอฯ และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
ฉบับจริง : 1 ชุด 
(หมายเหต ุ: - ) 

ฝ่ายการคลัง 
ส านักงานเลขานุการ

กรม 
5. ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม  
1. ใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ อ.2)   
 โรงงานท่ีประกอบกิจการ โดยใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้เครื่องจักรที่มี

ก าลังรวมไม่ถึง 2 แรงม้า   
5,000 บาท 

 โรงงานท่ีประกอบกิจการ โดยใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือ
ก าลังเทียบเท่าต้ังแต่ 5 แรงม้าแต่ไม่ถึง 10 แรงม้า 

6,000 บาท 

 โรงงานท่ีประกอบกิจการ โดยใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และใช้เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมตั้งแต่ 10 
แรงม้าหรือก าลังเทียบเท่าต้ังแต่ 10 แรงม้าแต่ไม่ถึง 25 แรงม้า 

7,000 บาท 

 โรงงานท่ีประกอบกิจการ โดยใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และใช้เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมตั้งแต่ 25 
แรงม้าหรือก าลังเทียบเท่าต้ังแต่ 25 แรงม้าแต่ไม่ถึง 50 แรงม้า 

8,000 บาท 

 โรงงานท่ีประกอบกิจการ โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าหรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ 
50 แรงม้าขึ้นไป 

10,000 บาท 

2. ค่ำพิจำรณำค ำขอและกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรกำรยื่นขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิต
อำหำร (แบบ อ.3)1 
 (หมายเหตุ : 1 ด้วยค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติฉบับท่ี 77/2559 เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามความในมาตรา 44 ของของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านอาหารต้องช าระค่าใช้จ่ายในการยื่น
ค าขอด้านอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายท่ีจะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอใน
กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560) 

500 บาท 

3. กำรพิจำรณำและตรวจสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำร 2  
 1.1 มากกว่า 5 แรงม้า แต่ไม่เกิน 20 แรงม้า หรือ คนงาน 7-50 คน  5,000 บาท  
      (กรณีตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit)) 2,500 บาท 
 1.2 มากกว่า 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า หรือ คนงาน 51-100 คน  10,000 บาท  
      (กรณีตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit)) 5,000 บาท 
 1.3 มากกว่า 50 แรงม้า แต่ไม่เกิน 100 แรงม้า หรือ คนงาน 101-200 คน  15,000 บาท  



แบบ อ.3  หน้า 6 จาก 6 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม  
      (กรณีตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit)) 7,500 บาท 
 1.4 มากกว่า 100 แรงม้า หรือคนงานมากกว่า 200 คน  20,000 บาท  
      (กรณีตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Follow-up Audit)) 10,000 บาท 
 (หมายเหตุ  : 2 ด้วยค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติฉบับท่ี 77/2559 เรื่อง การเพิ่ม

ประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามความในมาตรา 44 ของของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านอาหารต้องช าระค่าใช้จ่ายในการยื่น
ค าขอด้านอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายท่ีจะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอใน
กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 

 

6. ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น1 อาคาร 1 ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
(หมายเหตุ: โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556    
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556 ) 

2. กองอาหาร 
(หมายเหตุ: (โทร. 02-590-7033 และ 02-590-7320)  

3. กรณีสถานประกอบการท่ีตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ท่ี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ 
(หมายเหตุ: -)  

4. ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
(หมายเหตุ:  สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

5. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลืออ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
(หมายเหตุ:  
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

7. แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ที ่ ชื่อแบบฟอร์ม 
1. แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่อง 

(หมายเหตุ: -) 
2. ค ำขอตรวจประเมินสถำนที่ผลิตและเก็บอำหำร 

(หมายเหตุ: -) 
3. ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ อ.3)  

(หมายเหต:ุ -) 
4. หนังสือมอบอ ำนำจและแต่งตั้งผู้ด ำเนินกิจกำร  

(หมายเหต:ุ -) 
8. หมำยเหตุ 
8.1  การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3) เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มีอ านาจ ไม่นับรวมเวลา

ปรับปรุง แก้ไข และชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ ใช้ระยะเวลา 1 วันท าการ กรณีสถานท่ีผลิตอาหารตั้งอยู่ต่างจังหวัดระยะเวลาเป็นไปตามคู่มือ
ส าหรับประชาชนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

8.2 เอกสารท่ีเป็นส าเนาท้ังหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลห รือ
ผู้รับมอบอ านาจท่ัวไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองเอกสารได้ 

http://www.facebook.com/PACC.GO.TH

