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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบ้ริการ: จังหวัดนครราชสีมา 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง ก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  70   วันท าการ  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน    0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน  
11. ช่องทางการให้บริการ  

 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280  
โทรศัพท์: 0 4446 5010-4 ต่อ 105 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)               
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ์ 
  1. มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522ก าหนดให้ใบอนุญาตผลิตอาหารที่ออกตามมาตรา 14 แห่ง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522ให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคมของปีท่ีสามนับแต่ปีท่ีออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับอนุญาต
ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอเสียก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้วจะประกอบกิจการต่อไป
ก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะส่ังไม่อนญุาตต่ออายุใบอนุญาตนั้น การขอต่ออายุและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 1) 
  2. สถานท่ีผลิตอาหารต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแต่กรณี ดังนี้ 
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   2.1. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 
220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ฉบับท่ี 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน้ าบริโภคฯ) 
   2.2. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ ต้อง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนม
พร้อมด่ืมชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์) 
   2.3. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ า และชนิดท่ีปรับกรด ต้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดต่ าและชนิดท่ีปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเป็นกรดต่ า
และอาหารปรับกรด) 
   2.4. กรณีเป็นสถานท่ีฉายรังสีอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี ประกาศ 
ณ วันท่ี 14 กันยายน 2553 
   2.5. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ี
บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย) 
   2.6. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค 
   2.7. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารทั่วไป ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 
   2.8. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 2.1-2.7 ท่ีมีการก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543, ประกาศกรทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแก้ไข
เพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 (ฉบับท่ี 2) ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 
193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีท่ัวไป) 
เง่ือนไข 
  1. ผู้ยื่นขออนุญาตต้องเป็นผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจ 
  2. ผู้ยื่นขออนุญาต ต้องประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ียื่นค าขอได้ 
  3. ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบค าขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ 
  4. การไม่อนุญาตค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขนครราชสีมาจะพิจารณาไม่อนุญาตค าขอฯ ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้  
    4.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ 
หรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 
    4.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 2 ข้างต้น หรือผล
การตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานท่ีผู้ยื่นค าขอฯ ส่งมอบเอกสารหลักฐานไว้ 
  5. การคืนค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะส่งคืนค าขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นค าขอฯ 
ในกรณีท่ีผู้ยื่นค าขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีตกลง (ก าหนด) ไว้ในแบบตรวจสอบ
ค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา  

 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐาน 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้ย่ืนค าขอ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตาม
บันทึกข้อบกพร่อง ภายในเวลาท่ี
ก าหนด และน ามาย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี ณ 
OSSC 

 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ย่ืนค าขอรอรับ
ใบรับค าขอไว้เป็นหลักฐาน 

5 นาที กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

- 

5) การพิจารณา 
 

กรณีสถานที่ผลิตอาหารต้ังอยู่จังหวัด
นครราชสีมาให้ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเป็นผู้อนุญาต คณะผู้ประเมิน
ของจังหวัด ประเมินความถูกต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมายทั้งด้านสถานที่
และด้านเอกสาร 

68 วันท า
การ 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

 

6) การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณาอนุญาต
หรือไม่อนุญาต 

5 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

 

7) การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการพิจารณาภายใน 
7 วันท าการหลังเสรจ็สิ้นการพิจารณา
ออกใบช าระค่าธรรมเนียม แล้วแต่
กรณี และส่งมอบ ใบอนุญาตและ/
หรือหนังสือ แก่ผู้ประกอบการ 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   75 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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15.2) เอกสารอื่นๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึก
ข้อบกพร่อง 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

2) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร( 
ตามแบบ อ.3) (ผู้ด าเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอ านาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค าขอฯ) (ดูได้ใน
แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก) 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

3) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
(รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0 1 ชุด 1  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
(เฉพาะบุคคลธรรมดา) 
2  ส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลที่แจ้ง
วัตถุประสงค์ และผู้ม ี
อ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูข้อ
อนุญาต (เฉพาะนิติ
บุคคล)(คัดลอกจากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

4) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติ
บุคคลผู้ขออนุญาต  (เฉพาะนิติ
บุคคล) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้ด าเนินกิจการ 1 คน) อาจต้อง
ประทับตราส าคัญของบรษิัทในกรณี
ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล และกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ด าเนินกิจการให้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงผู้
ด าเนินกิจการด้วย 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

5) กรณีไม่มีเอกสารหนังสือรับรอง หรือ
ส าเนาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิต
อาหาร ให้แนบ บันทึกค าให้การ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (บันทึกค าให้การเร่ืองการต่อ
อายุใบอนุญาตผลิต จ านวน 1 
ฉบับ กรณีทีไ่ม่มีส าเนาหนังสือ
รับรองระบบ 
GMP/HACCP/ISO22000 ตาม
มาตรฐานสากลหรือส าเนา
หนังสือรับรองระบบ GMP ตาม
มาตรฐานกฎหมายที่ครอบคลุม
อาหารที่ผลิตและยังไม่
หมดอายุ) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

6) กรณีมีเอกสารหนังสือรับรอง หรือ
ส าเนาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิต
อาหาร ให้แนบส าเนาหนังสือรับรอง
หรือส าเนาผลการตรวจ (ดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (ส าเนาหนังสือรับรองระบบ 
GMP/HACCP/ISO22000 ตาม
มาตรฐานสากลหรือส าเนา
หนังสือรับรองระบบ GMP ตาม
มาตรฐานกฎหมายที่ออกโดย
ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรือออกโดยหน่วย
ตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับ
ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาที่ครอบคลุมอาหารที่
ผลิตและยังไม่หมดอายุ หรือ 
- ส าเนาผลการตรวจสอบ
สถานที่ผลิตอาหารที่ผ่านตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือของ
หน่วยตรวจประเมินที่ขึ้น
ทะเบียนกับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาที่
เป็นผลการตรวจภายใน 1 ปี 

7) ใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ที่
ได้รับอนุญาตไว้ (ฉบับจริง) 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

8) หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้
ด าเนินกิจการไม่ได้มาด าเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) กรณีผู้
ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลการมอบ
อ านาจทั่วไปต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อาจต้อง
ประทับตราส าคัญของบรษิัทด้วย ใน
กรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล) 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้าและคนงานต้ังแต่ 7 คน แต่ไม่ถึง 20 คน 

ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 
2) เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้าและคนงานต้ังแต่ 20 คนขึ้นไป 

ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท 
3) 
 

เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมต้ังแต่ 5 แรงม้า แต่ไม่ถึง 10 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม 6,000 บาท 

4) 
 
 

เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมต้ังแต่ 10 แรงม้า แต่ไม่ถึง 25 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม 7,000 บาท 

5) เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมต้ังแต่ 25 แรงม้า แต่ไม่ถึง 50 แรงม้า 
ค่าธรรมเนียม 8,000 บาท 

6) เคร่ืองจักรที่ใช้มีก าลังรวมต้ังแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป 
ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท 
หมายเหตุ  การช าระค่าธรรมเนียม ข้อ1-6 สามารถช าระค่าธรรมเนียมได้ท่ี 
งานการเงิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ต้ังแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1)  ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55  
โทรสาร 0 2590 1556     
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556  สายด่วนของรัฐบาล 1111 ส านักอาหาร โทร. 02-590-7320  
2)  ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC) 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280  
โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105 
3)  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก 
เขตดุสิต กทม. 10300 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (ต่ออายุใบอนุญาต) 
2) แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 

1. การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3) 
1.1 ระยะเวลา 75 วันท าการ (กรณีไม่มีเอกสารหนังสือรับรอง หรือส าเนาผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหาร) 

เนื่องจากต้องตรวจสถานท่ีผลิตอาหาร 
1.2 ระยะเวลา 11 วันท าการ (กรณีมีเอกสารหนังสือรับรอง หรือส าเนาผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหาร) จึงไม่

จ าเป็นต้องตรวจสถานท่ีผลิตอาหารโดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มีอ านาจ 
ไม่นับรวมเวลาการช้ีแจงข้อมูลของผู้ประกอบการ 

2. เอกสารที่เป็นส าเนาท้ังหมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจท่ัวไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองเอกสารได้ 
 

วันที่พิมพ ์ 13/07/2558 
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดท า/แก้ไข (User) 
จัดท าโดย พิสิทธ์ิ  คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


