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คู่มือสาหรับประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: จังหวัดสระแก้ว
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 3วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทน
ใบอนุญาตฯ
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการ : ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ชั้น 1 ตึกสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ราชการ ตาบลท่าเกษม
อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 0 3742 5141 ต่อ 103/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ได้กาหนดไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดนาเข้าซึ่งอาหารเพื่อจาหน่าย เว้นแต่จะ
ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522)
มาตรา 18 กาหนดให้ใบอนุญาตนาเข้าอาหารที่ออกตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ให้ใช้ได้จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สามนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคาขอเสียก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าวแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตต่ ออายุ
ใบอนุญาตนั้น
มาตรา 22 ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาลาย ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งต่อผู้อนุญาต และยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทาลายดังกล่าว การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 2)
เงื่อนไข
ผู้ยื่นคาขอต้องยื่นคาขอและเอกสารหลักฐานด้วยตัวเองที่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ผู้ยื่นคาขอ ต้องสามารถมีอานาจตัดสินใจและลงนาม
รับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอานาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอานาจเป็น
ผู้ดาเนินการแทนแนบด้วย)
กาหนดให้ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบ
ตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรอง ได้แก่ ผู้ดาเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอานาจฯ หรือ ผู้รับมอบอานาจ
การไม่อนุญาตคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จะพิจารณาไม่อนุญาตคาขอฯ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่
ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
การคืนคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วจะส่งคืนคาขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคาขอฯ ในกรณีที่
ผู้ยื่นคาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแบบตรวจสอบคาขอและบันทึก
ข้อบกพร่อง

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ผู้ประกอบการยื่นคาขอและ
เอกสารหลักฐาน

ระยะเวลา
ให้บริการ
0 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่ม
งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯสสจ.
สระแก้ว

หมายเหตุ
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รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน

30 นาที

3)

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาที่ผู้
ยื่นคาขอกาหนด และมายื่น
ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
สสจ.สระแก้วตามรายชื่อที่
ระบุในใบรับคาขอ

0 นาที

4)

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่นคา 5 นาที
ขอรอรับใบรับคาขอไว้เป็น
หลักฐาน

5)

การพิจารณา

สถานที่นาเข้าอาหารตั้งอยู่
จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯสสจ.
สระแก้วตรวจสอบความ
ถูกต้องและสอดคล้องตาม
กฎหมาย

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่ม
งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯสสจ.
สระแก้ว
(ดาเนินการโดยผู้
ยื่นคาขอ)

-ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่ม
งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯสสจ.
สระแก้ว
ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่ม
งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯสสจ.
สระแก้ว

ไม่นับรวม
ระยะเวลาคณะผู้
ประเมิน/
ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินความ
ถูกต้องและ
สอดคล้องตาม
กฎหมายทั้งด้าน
สถานที่(โดยการ
ตรวจสอบสถานที่
ผลิต)และด้าน
เอกสาร
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

6)

การลงนาม

ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา 1 วันทาการ
อนุญาตหรือไม่อนุญาต
(กรณีนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสระแก้วเป็นผู้
อนุญาต)

7)

-

เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
1วัน
พิจารณาภายใน 7 วันทาการ
หลังเสร็จสิ้นการพิจารณา
ออกใบสั่งชาระค่าธรรมเนียม
(แล้วแต่กรณี) และส่งมอบ
ใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ
ต่อไป

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่ม
งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯสสจ.
สระแก้ว
ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่ม
งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯสสจ.
สระแก้ว

หมายเหตุ
-1.กรณีผู้ว่า
ราชการจังหวัด
สระแก้วเป็นผู้
อนุญาตใช้เวลา 5
วันทาการ
-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วันทาการ
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
1)
ทะเบียนบ้านของ กรมการปกครอง 0
1
ผู้ขออนุญาต
2)
บัตรประจาตัว
1
กรมการปกครอง 0
ประชาชน ผู้ขอ
อนุญาต
3)
ผู้ขออนุญาตเป็น กระทรวงการ
0
1
คนต่างด้าวยื่น
ต่างประเทศของ
หนังสือเดินทาง ประเทศนั้นๆ
4)
ผู้ขออนุญาตเป็น กระทรวงแรงงาน 0
1
คนต่างด้าว ต้อง หรือผู้ว่าราชการ
ยื่นหนังสือ
จังหวัด
อนุญาตให้ทางาน
ในประเทศ
5)
หนังสือรับรอง
1
กระทรวงพาณิชย์ 0

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

ฉบับ

หมายเหตุ
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ที่

6)

7)

8)

9)
10)

11)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
การจดทะเบียน
นิติบุคคลที่แจ้ง
วัตถุประสงค์ และ
ผู้มีอานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู้
ขออนุญาต
หนังสือรับรอง
สัญชาติของนิติ
บุคคล (บัญชี
รายชื่อ ผู้ถือหุ้น)
(เฉพาะนิติบุคคล
ที่เป็นบริษัท) )
หนังสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ต่างด้าวว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขอ
อนุญาต หรือบัตร
ส่งเสริมการลงทุน
ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่
ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน
ทะเบียนบ้านของ
สถานที่ผลิตและ
สถานที่เก็บ
อาหาร
ทะเบียนบ้าน
สานักงานใหญ่
หนังสือสาคัญ
แสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน
คาสั่งสานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา เรื่อง

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

กระทรวงพาณิชย์

0

1

ฉบับ

กระทรวงพาณิชย์

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

สานักงานเกษตร
อาเภอ

0

1

ฉบับ

สานักงานเขตพื้นที่ 0
การศึกษา

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

6/14

ที่

ที่
1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและ
บุคลากร
การศึกษา(ของ
ผู้อานวยการ
โรงเรียน)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1.กรณีการขอต่อ
อายุใบอนุญาตนา
หรือสั่งอาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ อ.8) :
1.1แบบ
ศูนย์บริการ
ตรวจสอบคาขอ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และบันทึก
เบ็ดเสร็จ กลุ่มงาน
ข้อบกพร่องคาขอ คุ้มครองผู้บริโภคฯ
ต่ออายุใบอนุญาต สสจ.สระแก้ว
นาหรือสั่งอาหาร
เข้ามาใน
ราชอาณาจักร
ตาม (แบบ อ.8)
1.2คาขอต่ออายุ สานักอาหาร
ใบอนุญาตนาหรือ
สั่งอาหารเข้ามา
ในราชอาณาจักร
ตาม (แบบ อ.8)(
ดูได้ในแบบฟอร์ม
ตัวอย่าง)
1.3ใบอนุญาตนา ศูนย์บริการ
หรือสั่งอาหารเข้า ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
มาใน
เบ็ดเสร็จ กลุ่มงาน
ราชอาณาจักร
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
(แบบ อ.7) ที่
สสจ.สระแก้ว

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(ผู้ดาเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบคาขอ
ฯ)
-
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ที่
5)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ได้รับอนุญาตไว้
1.4เอกสารที่
0
1
ชุด
1.ใบทะเบียน
เกี่ยวข้อง ได้แก่
พาณิชย์ (เฉพาะ
(ดูรายละเอียด
บุคคลธรรมดา)
ตามหมายเหตุ)
2.หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่แจ้ง
วัตถุประสงค์ และ
ผู้มีอานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต (เฉพาะ
นิติบุคคล)(คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6
เดือน))
3. หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่แจ้ง
วัตถุประสงค์ และ
ผู้มีอานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต (เฉพาะ
นิติบุคคล)(คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6
เดือน)
4.หนังสือรับรอง
สัญชาติของนิติ
บุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย์
(บัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้น) (เฉพาะนิติ
บุคคลที่เป็นบริษัท)
)(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
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ที่

6)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

1.5หนังสือแสดง
ว่าเป็นผู้ได้รับ
มอบหมายให้
ดาเนินกิจการของ
นิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต (เฉพาะ
นิติบุคคล)

1

จานวนเอกสาร
สาเนา

0

หน่วยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ
ในกรณีที่ผู้ขอ
อนุญาตเป็นนิติ
บุคคลต่างด้าว ต้อง
ยื่นหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจ
นิติบุคคลต่างด้าว
จากกระทรวง
พาณิชย์ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจ
คนต่างด้าว พ.ศ.
2542 ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่ขอ
อนุญาต จานวน 1
ฉบับ หรือบัตร
ส่งเสริมการลงทุน
ตามประเภทธุรกิจ
อาหารที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน
ผลิตเพื่อจาหน่าย
จากสานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
(บีโอไอ))
(ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้
ดาเนินกิจการ 1
คน) อาจต้อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทในกรณี
ที่ระบุไว้ในหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
ทั้งนี้ให้แนบสาเนา
บัตรประชาชน
หรือสาเนาหนังสือ
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ที่

7)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

6. หนังสือมอบ
อานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย
ตนเอง)

1

จานวนเอกสาร
สาเนา

0

หน่วยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ
เดินทาง (กรณีต่าง
ด้าว)ของกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบุคคลที่ลง
นามในหนังสือมอบ
อานาจแต่งตั้งฯ
(และกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้
ดาเนินกิจการให้
ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การเปลี่ยนแปลงผู้
ดาเนินกิจการด้วย)
(ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอานาจ 1 คน)
โดยระบุอานาจให้
ชัดเจน เช่น มี
อานาจในการยื่น
คาขอฯ /แก้ไข
เพิ่มเติม/ลงชื่อ
รับทราบ
ข้อบกพร่อง เป็น
ต้น กรณีผู้ขอ
อนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบ
อานาจทั่วไปต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต และแนบ
สาเนาบัตร
ประชาชนของ
กรรมการผู้มี
อานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองฯ
ทั้งนี้ให้แนบสาเนา
บัตรประชาชนผู้รับ
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
มอบอานาจด้วย)

8)

2.กรณีการขอใบ
แทนใบอนุญาต
นาหรือสั่งอาหาร
เข้ามาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ อ.9)
9) 2.1แบบ
ตรวจสอบคาขอ
และบันทึก
ข้อบกพร่องคาขอ
ใบแทนใบอนุญาต
นาหรือสั่งอาหาร
เข้ามาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ อ.9)
10) 2.2คาขอใบแทน
ใบอนุญาตนาหรือ
สั่งอาหารเข้ามา
ในราชอาณาจักร
(แบบ อ.9) (ดูได้
ในแบบฟอร์ม
ตัวอย่าง)
11) 2.3ใบรับแจ้ง
ความว่า
ใบอนุญาตนาหรือ
สั่งอาหารเข้ามา
ในราชอาณาจักร
สูญหายหรือ
12) 2.4ใบอนุญาตนา
หรือสั่งอาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจักรที่
ชารุดหรือถูก
ทาลายแล้วแต่
กรณี

ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
สสจ.สระแก้ว

1

0

ฉบับ

สานักอาหาร

1

0

ฉบับ

สถานีตารวจแห่ง
ท้องที่ที่ใบอนุญาต
นั้นสูญหาย

1

0

ฉบับ

(ผู้ดาเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเป็นผู้ลง
นามในแบบคาขอ
ฯ)
-

ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ
สสจ.สระแก้ว

1

0

ฉบับ

-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
13) 2.5หนังสือมอบ
1
0
ฉบับ
อานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย
ตนเอง)
ที่

หมายเหตุ
(ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอานาจ 1 คน)
โดยระบุอานาจให้
ชัดเจน เช่น มี
อานาจในการยื่น
คาขอฯ /แก้ไข
เพิ่มเติม/ลงชื่อ
รับทราบ
ข้อบกพร่อง เป็น
ต้น กรณีผู้ขอ
อนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบ
อานาจทั่วไปต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต และแนบ
สาเนาบัตร
ประชาชนของ
กรรมการผู้มี
อานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองฯ
ทั้งนี้ให้แนบสาเนา
บัตรประชาชนผู้รับ
มอบอานาจด้วย)

16. ค่าธรรมเนียม
1)
2)

การต่ออายุใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม 15,000 บาท
ใบแทนใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม 500 บาท

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง
- ณ จุดยื่นคาขอศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตาบลท่าเกษม อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000
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- ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ชั้น1 อาคาร 1
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเหตุ2) ส่งไปรษณีย์
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตาบล
ท่าเกษม อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000
- ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ชั้น1 อาคาร 1
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเหตุ3) โทรศัพท์
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ 0 3742 5142 - 4 ต่อ 103 , 0 3742 5080
- ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทรศัพท์ 0 2590 7354 – 55
- โทรศัพท์ สายด่วน อย. กด 1556
หมายเหตุ4) โทรสาร
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
โทรสาร 0 3742 5142 - 4 ต่อ 100 , 0 3742 5147
- ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทรสาร 0 2590 1556
หมายเหตุ5) อิเลคทรอนิคส์ (E-mail)
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
E-mail : fdapv27@fda.moph.go.th
- ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา E- mail : 1556@fda.moph.go.th
หมายเหตุ6) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบ อ.8
-คาขอต่ออายุใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร(แบบ อ.8)
-ตัวอย่างการกรอกคาขอต่ออายุใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร(แบบ อ.8)
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2)
3)

4)
5)

แบบ อ.9
-คาขอใบแทนใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร(แบบ อ.9)
-ตัวอย่างการกรอกคาขอใบแทนใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร(แบบ อ.9)
ตัวอย่างหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
--ตัวอย่างหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต(เฉพาะนิติบุคคล)
-ตัวอย่างการกรอกหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต(เฉพาะนิติ
บุคคล)
ตัวอย่างหนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง)
-ตัวอย่างหนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (checklist)
-แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง-คาขอต่ออายุใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
(แบบ อ.8)
-แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่องคาขอใบแทนใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
(แบบ อ.9)

19. หมายเหตุ
1. ระยะเวลาดาเนินการรวม 3วันทาการโดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มี
อานาจ ไม่นับระยะเวลาการแก้ไขเอกสารให้สมบูรณ์หรือการชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ
2. การตรวจสถานที่นาเข้าหรือสถานที่เก็บอาหารให้เป็นไปตามข้อกาหนดในคู่มือสาหรับประชาชนของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วประกอบด้วยตามกรณี
3. เอกสารที่เป็นสาเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจทั่วไปที่มีอานาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารได้

วันที่พิมพ์

09/09/2558

สถานะ

คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทา
/ แก้ไข (User)
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จัดทาโดย

จันทนี สัตยรุ่งเรือง

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย

-

คู่มือนี้ผ่านกระบวนงานการลดระยะเวลาแล้ว

