


 

  *** เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก รวดเร็ว กรุณำน ำเอกสำรชุดนี้มำด้วย *** 
แบบตรวจเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตท่ีเกีย่วกับอาหาร 

ประจ าป ี2562 - 2564 
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 เอกสารมอบอ านาจให้มาย่ืนเอกสาร     
1 1.1 บุคคลธรรมดา : หนังสือมอบอ ำนำจทั่วไป (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท)     
 1.2 นิติบุคคล : หนังสือมอบอ ำนำจทั่วไป (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท และประทบัตรำบริษัท) และ

ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล/กองทุนหมู่บ้ำน/รัฐวิสำหกิจชุมชน ฯลฯ (พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 
    

 1.3 นิติบุคคล : หนังสือมอบอ ำนำจและแต่งต้ังผู้ด ำเนินกิจกำร (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท)     
2 ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบยีนบ้ำน ของผู้มอบอ ำนำจ  (พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง)     
3 ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบยีนบ้ำน ของผู้รับมอบอ ำนำจ (พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง)     
 เอกสารค าขอต่ออายุ     
4 หนังสือแจ้งควำมประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญำตผลิตอำหำรเป็นใบส ำคัญเลขสถำนที่ผลิตอำหำรฯ     
5 ค ำขอรับเลขสถำนที่ผลิตอำหำรที่ไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (แบบ สบ.1)     
6 ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ อ.3)     
7 ใบรับรองกำรตรวจประเมินสถำนที่ผลิตอำหำร ออกโดย สสจ.นครรำชสีมำ (Audit Report)    เฉพำะท่ีตั้ง อ.เมือง 
8 ใบรบัรองกำรตรวจประเมินสถำนทีผ่ลิตอำหำร ออกโดย CB บริษทัเอกชนที่ อย.รับรอง (Cer. GMP)*    เฉพำะท่ีตั้ง อ.เมือง 

9 บันทึกค ำให้กำรส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ     

10 ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร (แบบ อ.8)     
 ใบอนุญาต     

12 ใบอนุญำตผลิตอำหำร หรือ ใบอนุญำตน ำสั่งอำหำรฯ หรือ ใบแทน ฉบับจริง    ช ำรุดให้ขอใบแทน 

13 13.1 ใบอนุญำตสูญหำย : ใบรับแจ้งควำมของสถำนีต ำรวจในพ้ืนที่     
 13.2 ค ำขอใบแทนใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ อ.4)     
 13.3 ค ำขอใบแทนใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร (แบบ อ.9)     
 ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต (ถ้ามี)     

14 14.1 ค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตผลิตอำหำร (แบบ ส.4) และเอกสำรแนบ     
 14.2 ค ำขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรฯ (แบบ ส.5) และเอกสำรแนบ     

 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (หมายเหตุ : *รายละเอียดตามใบแจ้งการช าระเงินค่าธรรมเนียม ม.44) 
กลุ่ม  ค่ำค ำขอรับเลขสถำนที่ผลิตอำหำร 1000 + แก้ไขเปลี่ยนแปลง 250/500 (ถ้ำมี)* + ค่ำ Audit Report 3,000-10,000 (ถ้ำมี)* 
กลุ่ม  ค่ำค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 500 + แก้ไขเปลี่ยนแปลง 500/1000 (ถ้ำมี)* + ใบอนุญำตผลิตอำหำร 5000-10000 + ใบแทนฯ 500 (ถ้ำมี) 
กลุ่ม  ค่ำค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 500 + แก้ไขเปลี่ยนแปลง 500/1000 (ถ้ำมี)* + ใบอนุญำตน ำสั่งอำหำร 15000 + ใบแทนฯ 500 (ถ้ำมี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับที่ 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
ตรวจเอกสำรครั้งที่ 1  ถูกต้อง/ครบถ้วน  ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ลงชื่อ ...................... (จนท) ว/ด/ป ตรวจสอบ ................. 

ตรวจเอกสำรครั้งที่ 2  ถูกต้อง/ครบถ้วน  ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ลงชื่อ ...................... (จนท) ว/ด/ป ตรวจสอบ ................. 

*บริษัทเอกชนที่ อย.รบัรอง Audit  
https://qrgo.page.link/pYR4B 

  

รายการเอกสาร 

แบบตรวจเอกสำร และตัวอย่ำงกำรกรอกเอกสำร 
https://qrgo.page.link/Pp4or  

ส าหรับผู้ประกอบการ 
ค ารับรอง ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรที่แนบมำเพ่ือขอต่ออำยุใบอนุญำตที่เกี่ยวกับอำหำรถูกต้อง ครบถ้วน ทุกประกำร 

ลงชื่อ ........................................................ (ผู้ยื่นค ำขอ) เบอร์ติดต่อ ............................................ ว/ด/ป ยื่นค ำขอ ....................... 



  แบบ-อ.3 

       
 

ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำร 
 

                 เขียนท่ี………………….…..………..………………… 
      วันท่ี..……….เดือน…………….……..พ.ศ………… 

 
 ข้าพเจ้า…………………………………………….……………………………….……อาย…ุ……………….…ปี สัญชาติ……...……... 
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขท่ี…………………………………………..……….………….….ออกให้ ณ……………………………..………. 
อยู่เลขท่ี………….…ตรอก/ซอย………………….……..…..…..ถนน………………………………..……….หมู่ท่ี………………………..……. 
ต าบล/แขวง………………….………………….………....อ าเภอ/เขต……………………………………จังหวัด………….…………………….. 
โทรศัพท์………………………………..……………….. 

 ขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ตามใบอนุญาตท่ี……………..……………………………....................…………………… 
ในนามของ..…………………………….…………….……….….….สถานท่ีผลิตช่ือ………….………….………….…...…………………………. 
                    (ชื่อผู้รับอนุญาต) 

อยู่เลขท่ี………………….ตรอก/ซอย………………………..………………..ถนน…………………….…….………..หมู่ท่ี……………….…….. 
ต าบล/แขวง………………………………………..……..อ าเภอ/เขต………………………..…………..……จังหวัด……………………………. 
โทรศัพท์……………………………….……..…ซึ่งได้รับอนุญาตเมื่อวันท่ี……………เดือน……………………….…….พ.ศ………………… 
และส้ินอายุเมื่อวันท่ี..…………เดือน…………………..…………พ.ศ……….……………. 

 พร้อมกับค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ 
(1) ใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบแทน 
(2) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 

 
 

(ลายมือช่ือ)……………………………….……….………….ผู้ยื่นค าขอ 

(…………………………………………………) 

เลขรับที…่…………..………….. 
วันที่…………………………….… 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก) 



  แบบ-อ.8 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.นครราชสีมา                                                                    

        

 
 

ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
 

       เขียนท่ี…….……………………………………………... 
      วันท่ี………..เดือน……………….…….พ.ศ…….…… 

 
 ข้าพเจ้า…………………………………………….…………………………….……อาย…ุ…….…ปี สัญชาติ……...……... 
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขท่ี…………………………………………..……….………….….ออกให้ ณ……………………………..………. 
อยู่เลขท่ี………….…ตรอก/ซอย………………….……..…..…..ถนน………………………………..……….หมู่ท่ี………………………..……. 
ต าบล/แขวง………………….………………….………....อ าเภอ/เขต……………………………………จังหวัด………….…………………….. 
โทรศัพท์………………………………..……………….. 

 ขอต่ออายุใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ตามใบอนุญาตท่ี………………………………............ 
ในนามของ..…………………………….…………….……….….….สถานท่ีผลิตช่ือ………….………….………….…...…………………………. 
                    (ชื่อผู้รับอนุญาต) 

อยู่เลขท่ี………………….ตรอก/ซอย………………………..………………..ถนน…………………….…….………..หมู่ท่ี……………….…….. 
ต าบล/แขวง………………………………………..……..อ าเภอ/เขต………………………..…………..……จังหวัด……………………………. 
โทรศัพท์……………………………….……..…ซึ่งได้รับอนุญาตเมื่อวันท่ี……………เดือน……………………….…….พ.ศ…………………
และส้ินอายุเมื่อวันท่ี..…………เดือน…………………..…………พ.ศ……….……………. 

พร้อมกับค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักาานต่างๆ มาด้วย คือ 
(1) ใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบแทน 
(2) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 

 
 

(ลายมือช่ือ)……………………………….……………….ผู้ยื่นค าขอ 

(……………………………………………………) 
   
 
 
 
 
 

เลขรับที…่………………………... 
วันที่……………………..…………. 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก) 



บันทึกค ำให้กำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดันครรำชสีมำ 

         วันท่ี……..….เดือน…………………พ.ศ………....……. 

ค าให้การของ……………………………………………………………………… 

เรื่อง  การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร 

ต่อหน้า  พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติอาหาร (พ.ศ.2522) 

ข้อ 1. ข้าพเจ้า………………………………………………………………………..อายุ…….…....…ปี เช้ือชาติ……………...……… 
สัญชาติ……………..………เป็น…………………...….…..……ของสถานท่ีผลิตอาหารชื่อ...............................……………….………… 
ต้ังอยู่เลขท่ี……………….…...……ตรอก/ซอย…….……………………….ถนน…………………………………………….หมู่ท่ี………………. 
ต าบล………………….…..........……….อ าเภอ……………......…………….…จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์........................... 
โทรศัพท์…………………………..สถานท่ีใกล้เคียง………………………………..เขตสถานีต ารวจ…………………………………………... 

 ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอให้การว่า วันนี้เวลาประมาณ.................................น. ข้าพเจ้าได้ด าเนินการยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตผลิตอาหารกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีฯ และข้าพเจ้าขอรับทราบเกี่ยวกับข้อเท็จจริงท่ีสถานท่ีผลิตอาหารดังต่อไปนี้ 

2.1  สถานท่ีผลิตช่ือ...............................................................โดยมี......................................................... 
เป็นผู้ด าเนินกิจการ ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารเลขท่ี........................................................... 

2.2  ข้าพเจ้าขอรับทราบว่าสถานท่ีผลิตอาหารข้างต้นจะต้องถูกตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2522) ออกความตามพระราชบัญญัติอาหาร (พ.ศ.2522) มาตรา 18 วรรค 2 หลังจากท่ียื่นค าขอต่ออายุ 
หากสถานท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงจะท าการต่ออายุ
ใบอนุญาตผลิตอาหารให้ 

ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าให้การของข้าพเจ้าให้การด้วยความสมัครใจและเป็นความสัตย์จริงทุกประการ 
ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอรับรองจะปฏิบัติตามท่ีได้ให้ถ้อยค าไว้แล้วทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้า

พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 
ลงช่ือ……………………………………………………ผู้ให้ถ้อยค า 
      (……………………………………………………) 

ลงช่ือ……………………………………………………พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ลงช่ือ……………………………………………………พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ลงช่ือ……………………………………………………พยาน 
      (……………………………………………………) 

ลงช่ือ……………………………………………………พยาน 
      (……………………………………………………) 



หนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนินกิจการ 

เขียน……………………..…………………………………….. 

วันท่ี…….……เดือน...………………………พ.ศ.……..……. 

 

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา...…………….……………….……………………………………..... (ช่ือและประเภทนิติบุคคล)

สํานักงานแหงใหญต้ังอยูเลขท่ี…………….…….…. ตรอก/ซอย……………..………… ถนน……………………….. หมูที..........………. 

ตําบล/แขวง……………………………….. อําเภอ/เขต……………………………..……………. จังหวัด…………………………..…….………….   

โดยมี ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….… 
(ช่ือกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท) 

เปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย        
เลขท่ี………………………… ลงวันท่ี..........……………… ขอมอบอํานาจและแตงต้ังให………………………………………………………… 

                         (ช่ือผูที่บริษัทประสงคจะใหถือใบอนุญาต)  

เปนผูดําเนินกิจการและมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจา ในการท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.2522 ท้ังนี้โดยให……………….…………………….……………………………......…………..เปนผูลงลายมือช่ือในคํารอง คําใหการ 

 (ช่ือผูที่บริษัทประสงคจะใหถือใบอนุญาต) 

หนังสือช้ีแจง และลงนามในเอกสารท้ังปวงท่ีเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต นําเขาฯ ตออายุใบอนุญาต การข้ึนทะเบียน
ตํารับอาหาร การขออนุญาตใชฉลากอาหาร แกไข ตัดทอน เพิ่มเติมเอกสารเหลานั้น รับรองเอกสารตางๆ รับทราบคําส่ัง
ทางราชการ ตลอดจนกิจการอื่นๆ อันเปนปกติธุระท่ีผูรับอนุญาตโดยท่ัวๆ ไป จะพึงกระทําได 

การใดท่ีผูดําเนินกิจการและผูรับมอบอํานาจดังกลาวไดกระทําไป ภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจนี้ 

ขาพเจาขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันขาพเจาทุกประการ ท้ังนี้ต้ังแตวันท่ี.............................................…………………………… 

 
ลงช่ือ …………………………………...  ผูมอบอํานาจและแตงต้ัง 
        (………………………………….)  ผูดําเนินกิจการ 
 
ลงช่ือ …………………………………...  ผูมอบอํานาจและแตงต้ัง 
       (………..………………………….)  ผูดําเนินกิจการ 
 
ลงช่ือ ………………………………..….. ผูรับมอบอํานาจ 
       (………..………………………….) 
 
ลงช่ือ …………………………..……….. พยาน 
       (………………..………………….) 
 
ลงช่ือ ………………………………….... พยาน 
       (……………..…………………….) 

 

 

หมายเหตุ : ใหแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนแสดงชือ่ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฉบับลาสุดดวย 

ติดอากร

แสตมป 

30 บาท 

กรรมการ 

บริษัทผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพัน 
 

ประทบัตราสําคัญ
ของบริษัท 



ประทับตราสําคัญ 
ของบริษัท 

 
หนังสือมอบอํานาจ 

เขียน...........………………………………………….. 

 วันท่ี…...….เดือน..…….………..พ.ศ…….…………. 

 

 
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา …………………………………………………………………..…………………….. (ช่ือบุคคล) 

ในนามของ…………..…………………………………………………………………………………..…………..…… (ช่ือสถานท่ีประกอบการ) 

สํานักงานแหงใหญต้ังอยูเลขท่ี…………………. ตรอก/ซอย……………………… ถนน…………………………….. หมู………….....…. 

ตําบล/แขวง………………..……………….. อําเภอ/เขต…………..………….……. จังหวัด…………………………………..…….…………. 

ขอมอบอํานาจและแตงต้ังให …………………………………………………………………………………………………………………………… 

เปนผูมีอํานาจในการ.……………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………….................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………….................................................... 

การใดท่ีผูรับมอบอํานาจดังกลาวไดกระทําไปภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจนี้ ขาพเจาขอ      

รับผิดชอบและมีผลผูกพันขาพเจาทุกประการ หนังสือมอบอํานาจฉบับนี้เปนการมอบอํานาจใหเฉพาะคราว เพื่อ

ดําเนินการใดตามท่ีระบุไวขางตนเทานั้ ท้ังนี้ต้ังแตวันท่ี……………..…………..…………………….. เปนตนไป 

 
 ลงช่ือ …………………………………..….. ผูมอบอํานาจ 

       (……………………………………….) 
  
 ลงช่ือ …………………………………….….. ผูมอบอํานาจ 

        (……………………………………….) 
  
 ลงช่ือ ……………………….…………..….. ผูรับมอบอํานาจ 

       (.……………………………………….) 
  
 ลงช่ือ …………………………..………..….. พยาน 

       (……………………………………….) 
  
 ลงช่ือ …………………………………..….... พยาน 

       (.……………………………………….) 

 

หมายเหตุ : 
1.ตองระบุอํานาจใหชัดเจนวาใหกระทําการอยางใด เชน ย่ืนคําขออนุญาตผลิตอาหาร คําขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร 

แกไขเพ่ิมเติม ตัดทอน ชี้แจง และใหการเก่ียวกับการขออนุญาตเหลาน้ี เปนตน 
2.กรณีผูมอบอํานาจเปนนิติบุคคล ผูมอบอํานาจตองครบถวนตามหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล เชน กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ 

และประทับตราสําคัญของบริษัท เปนตน และตองแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาดวย 

 
ติดอากร 
แสตมป 
30 บาท 
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