
F-F2-33 A (Rev.1มิ.ย.58)

ขัน้ตอนที่ 1 ตรวจสอบชอ่งทางการยืน่ ดรูายละเอียดเพ่ิมที่เว็บไซดส์ านักอาหาร

 ยื่น ที่ ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมอาหารและยา
 ยื่น ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขัน้ตอนที่ 2  กรอกรายละเอียดขอ้มลูเบื้องตน้ 
ชื่อ-สกุลผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ......................................................................................................
โทรศัพท์...........................................................E-mail……………………………………………………
ชื่อสถานที่ผลิต/น าเข้า……….............………………………………..………………………….
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/น าเข้า/สถานที่ผลิต...................................................................................

ขัน้ตอนที่ 3  ผู้ยืน่ค าขอตอ้งจัดเรียงเอกสารตามบญัชรีายการเอกสารขา้งล่างน้ี และตรวจสอบตนเอง
โดยท าเครือ่งหมาย  กรณคีรบถ้วนตามขอ้ก าหนด
หรือท าเครือ่งหมาย × กรณไีมค่รบถ้วน  
หรือท าเครือ่งหมาย - กรณไีมจ่ าเปน็ตอ้งมี ขัน้ตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)

ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจา้หน้าที่

ตรวจสอบ

1. แบบค าขอ อ3   จ านวน 1 ฉบบั

2. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ฉบบัจริง
3. กรณบีคุคลธรรมดา เอกสารดงัตอ่ไปน้ีอยา่งละ 1 ฉบบั
    - ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้ด าเนนิกจิการ
    - ส าเนาใบทะเบยีนการค้าหรือใบทะเบยีนพาณิชย์
4. กรณนิีตบิคุคล จัดเตรียมดงัตอ่ไปน้ีอยา่งละ 1 ฉบบั

    - หนังสือมอบอ านาจแต่งต้ังผู้ด าเนินกจิการ(ติดอากรแสตมป3์0 บาทต่อผู้ด าเนินกจิการ1 คน)(ฉบับจริง)

7. หนังสือมอบอ านาจทั่วไป(ฉบบัจริง)(กรณผู้ีด าเนินกิจการไมไ่ดม้าดว้ยตวัเอง)จ านวน1 ฉบบั
    - ระบอุ านาจใหช้ัดเจน เช่น มอบใหย้ืน่ค าขอ/แกไ้ขเพิ่มเติม/ลงชือ่รับทราบข้อบกพร่อง

1. แบบค าขอ อ3   จ านวน 1 ฉบบั

2. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ฉบบัจริง
3. กรณบีคุคลธรรมดา เอกสารดงัตอ่ไปน้ีอยา่งละ 1 ฉบบั
    - ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้ด าเนนิกจิการ
    - ส าเนาใบทะเบยีนการค้าหรือใบทะเบยีนพาณิชย์

กรณกีารขอตอ่อายใุบอนุญาตผลิตอาหาร(ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร)

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร                       บนัทกึขอ้บกพร่อง

แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง ค าขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3)
********ต้องน าเอกสารน้ีและใบรบัค าขอ แนบมาพรอ้มการแก้ไขขอ้บกพรอ่ง (ถ้าม)ี ในครัง้ต่อไป********

ส าหรับผู้ประกอบการ ส าหรับเจ้าหน้าที่

    - กรอกรายละเอยีดและลงลายมือชือ่ (ผู้ด าเนนิกจิการหรือกรรมการผู้มีอ านาจผูกพนั

ของนติิบคุคล)

กรณกีารขอตอ่อายใุบอนุญาตผลิตอาหาร(ไมต่รวจสถานที่ผลิตอาหาร)

    - กรอกรายละเอยีดและลงลายมือชือ่ (โดยผู้ด าเนนิกจิการหรือกรรมการผู้มีอ านาจผูกพนัของนติิบคุคล

อาจต้องประทบัตราส าคัญของบริษทัด้วยในกรณีที่ระบไุว้ในหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนติิบคุคล )

    - ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้ด าเนนิกจิการ (กรณีเปน็บคุคลต่างด้าว

ต้องยืน่ส าเนาหนงัสือเดินทางและส าเนาหนงัสืออนญุาตใหท้ างานในประเทศไทย(work permit)
    - ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนติิบคุคล(มีครบทกุหนา้และคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณิชยไ์ว้

ไม่เกนิ 6 เดือน)
    - ส าเนาหนงัสือบญัชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น(บอจ.5)(มีครบทกุหนา้และคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณิชยไ์ว้ไม่

เกนิ 6 เดือน) (กรณีทีม่ีจ านวนหุน้ต่างชาติของบริษัทต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต้องยื่นหนังสือรับรองการประกอบธุรกจินิติ

บุคคลต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชยว์่าไม่ขดัพระราชบัญญัติการประกอบธุรกจิคนต่างด้าว พ .ศ.2542 เพิม่เติมด้วย)

    - กรณีผู้ด าเนนิกจิการเปน็นติิบคุคลการมอบอ านาจทั่วไปต้องเปน็ไปตามเง่ือนไขของนติิบคุคลผู้ขออนญุาต 

อาจต้องประทบัตราส าคัญของบริษทัด้วยในกรณีที่ระบไุว้ในหนงัสือรับรองการจดทะเบยีน นติิบคุคล

    -ส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนติิบคุคลที่ลงนามในหนงัสือ

มอบอ านาจแต่งต้ังฯ(กรณีเปน็บคุคลต่างด้าวต้องยืน่ส าเนาหนงัสือเดินทาง )
5. ส าเนาหนังสือรับรองระบบ GMP/HACCP/ISO22000 ตามมาตรฐานสากลหรือส าเนาหนังสือ

รับรองระบบ GMP ตามมาตรฐานกฎหมายที่ออกโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือโดย

หน่วยตรวจประเมนิที่ขึน้ทะเบยีนกับ อย. ที่ครอบคลุมอาหารที่ผลิตและยงัไมห่มดอาย ุจ านวน 1 ฉบบั 

หรือ

6. ส าเนาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่

 หรือของหน่วยตรวจประเมนิที่ขึน้ทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เปน็ผลการตรวจ

ภายใน 1 ปี



ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจา้หน้าที่

ตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร                       บนัทกึขอ้บกพร่อง

4. กรณนิีตบิคุคล จัดเตรียมดงัตอ่ไปน้ีอยา่งละ 1 ฉบบั

    - หนังสือมอบอ านาจแต่งต้ังผู้ด าเนินกจิการ(ติดอากรแสตมป3์0 บาทต่อผู้ด าเนินกจิการ1 คน)(ฉบับจริง)

6. หนังสือมอบอ านาจทั่วไป(ฉบบัจริง)(กรณผู้ีด าเนินกิจการไมไ่ดม้าดว้ยตวัเอง)จ านวน1 ฉบบั
    - ระบอุ านาจใหช้ัดเจน เช่น มอบใหย้ืน่ค าขอ/แกไ้ขเพิ่มเติม/ลงชือ่รับทราบข้อบกพร่อง

7. ใบปะหน้ายืน่เรือ่ง (กรอกเอกสารใหค้รบถ้วน)

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) ขัน้ตอนที่ 2 สรุปผลการรับค าขอ
ครัง้ที่ 1 (ยืน่ค าขอครัง้แรก) ครัง้ที่ 1 (ยืน่ค าขอครัง้แรก)
ลงชือ่.................................................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)  รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วน
      (.................................................................................................)
วันที.่................................................................................................................................................  รับค าขอแตม่ีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนพบขอ้บกพร่องตามทีร่ะบุขา้งตน้

ตอ้งแก้ไขให้แลว้เสร็จภายใน 10 วนัท าการ นับแตว่นัถัดจากวนัทีร่ับค าขอ 
รับทราบขอ้บกพร่องและจะแก้ไขให้แลว้เสร็จภายใน10 วนัท าการนับแตว่นัถัดจากวนัทีร่ับค าขอ(ถ้ามี) หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอตอ่ไป (ให้ผู้ยื่นค าขอลงนามรับทราบและรับส าเนาบนัทึก)

ลงชือ่.................................................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงชือ่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องตน้ ........................................................................
      (.................................................................................................) วันที.่.............................................................................................................
วันที.่................................................................................................................................................ ลงชือ่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา............................................................................

วันที.่.............................................................................................................
ครัง้ที่ 2 (การแก้ไขขอ้บกพร่อง) ครัง้ที่ 2 (การแก้ไขขอ้บกพร่อง)
ข้าพเจ้าได้ยืน่เอกสารการแกไ้ขข้อบกพร่องไว้จ านวน ….รายการตามที่ระบใุนบนัทกึข้อบกพร่องแล้ว  แก้ไขขอ้บกพร่องครบถ้วน
ลงชือ่..................................................................(ผู้ยืน่เอกสารแกไ้ขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงชือ่เจ้าหนา้ที่เจ้าของเร่ือง .....................................................................................
      (.................................................................................................) วันที.่.....................................................................................................................
วันที.่................................................................................................................................................

  ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เน่ืองจาก
รับคืนค าขอ        ไมม่าแก้ไขขอ้บกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนด

ลงชือ่.................................................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)        การแก้ไขขอ้บกพร่อง ไมค่รบถ้วน
      (.................................................................................................) ทา่นมีสิทธิย์ืน่ค าขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารใหค้รบถ้วนและสอดคล้องเปน็ไป
วันที.่................................................................................................................................................ ตามกฎหมาย หรือจะอทุธรณ์การคืนค าขอคร้ังนีก้ไ็ด้ ขอใหย้ืน่ค าอทุธรณ์เปน็หนงัสือต่อ

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วันท าการ นบัแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชือ่พนักงานเจ้าหน้าที่.........................................................วันที.่...........................

ขัน้ตอนที่ 4  ลงลายมอืชือ่รับทราบผลการรับค าขอ

    - กรณีผู้ด าเนนิกจิการเปน็นติิบคุคลการมอบอ านาจทั่วไปต้องเปน็ไปตามเง่ือนไขของนติิบคุคลผู้ขออนญุาต 

อาจต้องประทบัตราส าคัญของบริษทัด้วยในกรณีที่ระบไุว้ในหนงัสือรับรองการจดทะเบยีน นติิบคุคล

หมายเหต ุเอกสารที่เปน็ส าเนาทั้งหมดตอ้งลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการที่มอี านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิตบิคุคล

หรือผู้รับมอบอ านาจทั่วไปที่มอี านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้

5. บนัทกึค าใหก้ารเรือ่งการตอ่อายใุบอนุญาตผลิต จ านวน 1 ฉบบั

    - ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนติิบคุคล(มีครบทกุหนา้และคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณิชยไ์ว้

ไม่เกนิ 6 เดือน)

    - ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้ด าเนนิกจิการ (กรณีเปน็บคุคลต่างด้าว

ต้องยืน่ส าเนาหนงัสือเดินทางและส าเนาหนงัสืออนญุาตใหท้ างานในประเทศไทย(work permit)

    - ส าเนาหนงัสือบญัชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น(บอจ.5)(มีครบทกุหนา้และคัดลอกส าเนาจากกระทรวงพาณิชยไ์ว้ไม่

เกนิ 6 เดือน) (กรณีทีม่ีจ านวนหุน้ต่างชาติของบริษัทต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต้องยื่นหนังสือรับรองการประกอบธุรกจินิติ

บุคคลต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชยว์่าไม่ขดัพระราชบัญญัติการประกอบธุรกจิคนต่างด้าว พ .ศ.2542 เพิม่เติมด้วย)

    -ส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนติิบคุคลที่ลงนามในหนงัสือ

มอบอ านาจแต่งต้ังฯ(กรณีเปน็บคุคลต่างด้าวต้องยืน่ส าเนาหนงัสือเดินทาง )


