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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจักร และกำรขอใบแทนใบอนุญำต
ฯ 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสมุทรสงคราม 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร และการขอใบแทนใบอนุญาตฯ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด

สมุทรสงคราม 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำตหรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกจิ / สังคม  
7. พ้ืนท่ีให้บริกำร: ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
8. กฎหมำยข้อบังคับ / ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง การก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพือ่บริการประชาชน  
ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 5 วันท าการ  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอต่ออายุใบอนญุาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร และการขอใบแทน

ใบอนุญาตฯ 20/05/2015 13:28  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ กรณีสถานที่น าเข้าต้ังอยู่ในกรงุเทพฯ  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสรจ็ (One Stop Service Center : OSSC) 
ช้ัน 1 ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถ. ติวานนท์ จ. นนทบุรี 11000 
โทรศัพท:์ 0 2590 7443, 0 2590 7320 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร ์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ กรุณานัดหมายล่วงหน้าผ่านเวปไซดส์ านักอาหาร http://203.157.72.105/foodbooking/ หรือ
โทรศัพท์ 0 2590 7187, 0 2590 7011 เพื่อความสะดวกในการรบับริการ 

2) สถานท่ีให้บริการ กรณีสถานที่น าเข้าต้ังอยู่ในต่างจงัหวัด 
 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม  
กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข ช้ัน 1 
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202 ม.3 ต. ลาดใหญ่ อ. เมืองสมทุรสงคราม จ. สมุทรสงคราม 75000 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร ์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ  (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มบรหิารงานทั่วไป เปดิรับการช าระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลักเกณฑ ์
 
 มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้ก าหนดไว้ว่า ห้ามมิใหผู้้ใดน าเข้าซึ่งอาหารเพือ่จ าหน่าย เว้น
แต่จะได้รับใบอนุญาตจากผูอ้นุญาต การขออนญุาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขที่ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) 
 มาตรา 18 ก าหนดให้ใบอนญุาตน าเข้าอาหารที่ออกตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ให้ใช้ได้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สาม นับแต่ปีที่ออกใบอนญุาต ถ้าผู้รับอนญุาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอ
เสียกอ่นใบอนญุาตสิ้นอายุ เมื่อได้ย่ืนค าขอดังกล่าวแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสัง่ไม่อนุญาตตอ่อายุ
ใบอนุญาตนั้น 
 มาตรา 22 ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลาย ให้ผูร้ับอนญุาตแจ้งต่อผู้อนุญาต และยื่นขอรบัใบแทนใบอนุญาต
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถงึการสูญหายหรือถูกท าลายดังกล่าว การขอรับใบแทนใบอนญุาตและการออกใบแทน
ใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) 
 
เงื่อนไข 
 
 ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานด้วยตัวเอง โดยการรบัค าขอที:่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสมุทรสงคราม 
  ผู้ยื่นค าขอต้องสามารถมอี านาจตัดสินใจและลงนามรบัทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการ
ผู้มีอ านาจของนิติบุคคลให้มหีนังสือมอบอ านาจเป็นผู้ด าเนินการแทนแนบด้วย) 
  ก าหนดใหผู้้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบค าขอและหลกัฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตาม
แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และใหผู้้ด าเนินกจิการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนงัสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรอง ได้แก่ ผู้ด าเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอ านาจฯ หรอืผูร้ับมอบอ านาจ 
  การไม่อนุญาตค าขอ: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจะพจิารณาไม่
อนุญาตค าขอฯ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรอืไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลัก
วิชาการ หรือไมส่อดคล้องตามรายละเอียดทีร่ะบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 
  การคืนค าขอ: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรอืส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจะส่งคืนค าขอฯ พร้อม
เอกสารหลักฐานให้แกผู่้ยื่นค าขอฯ ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอฯ ไมส่ามารถส่งมอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในแบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการยื่นค าขอและ
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพจิารณา 

0 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน 

15 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้
ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพรอ่งตามบันทึก
ข้อบกพรอ่ง ภายในเวลาที่
ก าหนด และมาย่ืนที่
เจ้าหน้าที่ส านักอาหารตาม
รายช่ือที่ระบุในใบรับค าขอ 

0 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

ด าเนินการโดยผู้
ยื่นค าขอ 

4) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วน ผู้ยื่น
ค าขอรอรบัใบรบัค าขอไว้
เป็นหลักฐาน 

5 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

ด าเนินการโดยผู้
ยื่นค าขอ 

5) 

การพิจารณา 
 

ผู้ประเมิน /คณะประเมิน /
ผู้เช่ียวชาญ ด าเนินการ
ประเมินความสอดคล้องตาม
กฎหมาย 

90 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

6) 

การพิจารณา 
 

กรณีสถานที่น าเข้าอาหาร
ตั้งอยู่จังหวัดสมุทรสงคราม 
คณะผู้ประเมินของจงัหวัด 
ประเมินความถูกต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมายทั้ง
ด้านสถานที่ (กรณีตรวจ
สถานที)่ และด้านเอกสาร 

2 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

7) 
การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณา
อนุญาตหรือไม่อนุญาตและ
ลงนาม 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

8) 
การแจง้ผลพจิารณา 
 

เจ้าหน้าที่แจง้ผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันท าการ 
หลงัเสรจ็สิ้นการพจิารณา 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   5 วันท าการ 
14. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
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ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันท าการ 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

กรณีการขอตอ่
อายุใบอนุญาตน า
หรือสั่งอาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจักร 
(แบบ อ.8):  
1. แบบตรวจสอบ
ค าขอและบันทกึ
ข้อบกพรอ่ง  

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

2) 

2. ค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตน าหรือ
สั่งอาหารเข้ามา
ในราชอาณาจักร
ตาม (แบบ อ.8) 
(ดูได้ใน
แบบฟอร์ม
ตัวอย่าง) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ ผู้ด าเนินกจิการ
หรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนามตาม
หนังสือรบัรองของ
นิติบุคคลเป็นผูล้ง
นามในแบบค าขอฯ 

3) 

3. ใบอนุญาตน า
หรือสั่งอาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจักร 
(แบบ อ.7) ที่
ได้รับอนุญาตไว้  
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

4) 4. เอกสารที่ - 0 1 ชุด ได้แก่ 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

เกี่ยวข้อง  4.1 ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล
ที่แจ้งวัตถุประสงค์ 
และผูม้ีอ านาจลง
ช่ือแทนนิติบุคคลผู้
ขออนุญาต (เฉพาะ
นิติบุคคล) (คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 
เดือน) 
4.2 ส าเนาหนังสือ
รับรองสัญชาติของ
นิติบุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย์ 
(บัญชีรายช่ือผู้ถือ
หุ้น) (เฉพาะนิติ
บุคคลที่เป็นบริษัท) 
(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
ในกรณีที่ผู้ขอ
อนุญาตเป็นนิติ
บุคคลต่างด้าว ต้อง
ยื่นหนังสือรบัรอง
การประกอบธุรกจิ
นิติบุคคลต่างด้าว
จากกระทรวง
พาณิชย์ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกจิ
คนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่ขอ
อนุญาต จ านวน 1 
ฉบับ หรอืบัตร
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ส่งเสริมการลงทุน
ตามประเภทธุรกจิ
อาหารที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน
ผลิตเพื่อจ าหน่าย
จากส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 
(บีโอไอ) 

5) 

5. หนังสือแสดง
ว่าเป็นผู้ได้รบั
มอบหมายให้
ด าเนินกิจการของ
นิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต  
(เฉพาะนิติบุคคล)  

- 1 0 ฉบับ ติดอากรแสตมป์ 
30 บาท (ต่อผู้
ด าเนินกิจการ 1 
คน) อาจต้อง
ประทับตราส าคัญ
ของบริษัท ในกรณี
ที่ระบุไว้ในหนังสอื
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 
ทั้งนี้ให้แนบส าเนา
บัตรประชาชน 
หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีต่าง
ด้าว) ของ
กรรมการผู้มี
อ านาจลงนามของ
นิติบุคคลทีล่งนาม
ในหนังสอืมอบ
อ านาจแต่งตั้งฯ
(และกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้
ด าเนินกิจการให้
ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การเปลี่ยนแปลงผู้
ด าเนินกิจการด้วย 
 

6) 6. หนังสือมอบ - 1 0 ฉบับ ติดอากรแสตมป์ 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

อ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) 

30 บาท (ต่อผู้รบั
มอบอ านาจ 1 คน) 
โดยระบอุ านาจให้
ชัดเจน เช่น มี
อ านาจในการยื่น
ค าขอฯ /แก้ไข
เพิ่มเตมิ / ลงช่ือ
รับทราบ
ข้อบกพรอ่ง เป็น
ต้น กรณีผู้ขอ
อนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบ
อ านาจทั่วไปต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต และแนบ
ส าเนาบัตร
ประชาชนของ
กรรมการผู้มี
อ านาจลงนามตาม
หนังสือรบัรองฯ 
ทั้งนี้ให้แนบส าเนา
บัตรประชาชนผูร้ับ
มอบอ านาจด้วย 

7) 

กรณีการขอใบ
แทนใบอนุญาต
น าหรือสั่งอาหาร
เข้ามาใน
ราชอาณาจักร 
(แบบ อ.9):  
1. แบบตรวจสอบ
ค าขอและบันทกึ
ข้อบกพรอ่ง  
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

8) 2. ค าขอใบแทน กลุ่มงานคุ้มครอง 1 0 ฉบับ ผู้ด าเนินกจิการ
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ใบอนุญาตน าหรือ
สั่งอาหารเข้ามา
ในราชอาณาจักร 
(แบบ อ.9) (ดูได้
ในแบบฟอร์ม
ตัวอย่าง) 

ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

หรือกรรมการที่มี
อ านาจลงนามตาม
หนังสือรบัรองของ
นิติบุคคลเป็นผูล้ง
นามในแบบค าขอฯ 

9) 

3. ใบรับแจง้
ความว่า
ใบอนุญาตน าหรือ
สั่งอาหารเข้ามา
ในราชอาณาจักร
สูญหายของสถานี
ต ารวจแห่งท้องที่
ที่ใบอนุญาตนั้น
สูญหาย หรือ
ใบอนุญาตน าหรือ
สั่งอาหารเข้ามา
ในราชอาณาจักร
ที่ช ารุดหรอืถูก
ท าลาย  แล้วแต่
กรณี 

- 1 0 ฉบับ - 

10) 

4. หนังสือมอบ
อ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง)  

- 1 0 ฉบับ ติดอากรแสตมป์ 
30 บาท (ต่อผู้รบั
มอบอ านาจ 1 คน) 
โดยระบอุ านาจให้
ชัดเจน เช่น มี
อ านาจในการยื่น
ค าขอฯ /แก้ไข
เพิ่มเตมิ / ลงช่ือ
รับทราบ
ข้อบกพรอ่ง  
เป็นต้น กรณีผู้ขอ
อนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบ
อ านาจทั่วไปต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไข
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ของนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต และแนบ
ส าเนาบัตร
ประชาชนของ
กรรมการผู้มี
อ านาจลงนามตาม
หนังสือรบัรองฯ 
ทั้งนี้ให้แนบส าเนา
บัตรประชาชนผูร้ับ
มอบอ านาจด้วย 

 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) กำรต่ออำยุใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจักร 

ค่าธรรมเนียม 15,000 บาท 
หมายเหตุ  (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มบรหิารงานทั่วไป เปดิรับการช าระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.) 
 

2) ใบแทนใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเขำ้มำในรำชอำณำจักร 
ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
หมายเหตุ  (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มบรหิารงานทั่วไป เปดิรับการช าระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.) 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

(ศรป.)  
ช้ัน 1 ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 1 ถ. ติวานนท์  ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 
หมายเหตุ โทรศัพทห์มายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556    
E-mail: 1556@fda.moph.go.th 
สายด่วน 1556  

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักอาหาร 
หมายเหตุ (โทร. 02-590-7320) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู ่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม (กลุ่มงานนิติการ) 
โทรศัพทห์มายเลข 0 3471 1571 โทรสาร 0 3471 1124 
Website: skmo.moph.go.th/skmo/ 
หมายเหตุ - 
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4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัด ส านักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบ อ.8 

- 
 

2) อ.9 
- 
 

3) ตัวอย่างหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รบัมอบหมายให้ด าเนินกจิการของนิติบุคคลผู้ขออนญุาต 
- 
 

4) ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
- 
 

5) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (checklist) 
- 
 

19. หมำยเหต ุ
1. ระยะเวลาด าเนินการรวม 5 วันท าการ โดยเริม่นับระยะเวลาต้ังแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึงลงนามอนุญาตโดยผู้มี
อ านาจ ไม่นับระยะเวลาการแก้ไขเอกสารใหส้มบูรณ์หรือการช้ีแจงข้อมลูของผู้ประกอบการ 
 
2. การตรวจสถานที่น าเข้าหรือสถานที่เก็บอาหารให้เป็นไปตามข้อก าหนดในคู่มือส าหรับประชาชนของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดประกอบด้วยตามกรณี 
 
3. เอกสารทีเ่ป็นส าเนาทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกจิการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนงัสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูร้ับมอบอ านาจทั่วไปทีม่ีอ านาจลงนามรับรองส าเนาเอกสารได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีพิมพ์ 06/07/2558 
สถำนะ รออนุมัติข้ันที่ 1 โดยหัวหน้า
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หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย ปรียานุช รัตนพงศ์ 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


