
1/6 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตผลิตอำหำร 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสมุทรสงคราม 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอรบัใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด

สมุทรสงคราม 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต / ออกใบอนญุาต / รับรอง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัตอิาหารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกจิ / สังคม  
7. พ้ืนท่ีให้บริกำร: ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
8. กฎหมำยข้อบังคับ / ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง ก 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 [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอรับใบแทนใบอนญุาตผลิตอาหาร 19/05/2558 13:10 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ กรณีสถานที่ผลิตต้ังอยู่ในกรงุเทพมหานคร 
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 
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-FOOD/index.php 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร ์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
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 กรณีสถานที่ผลิตต้ังอยู่ต่างจงัหวัด  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้รโิภคและเภสัชสาธารณสุข) 
ที่อยู:่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมทุรสงคราม  
กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข ช้ัน 1 
202 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 
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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 22 แห่งพรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลาย ใหผู้้รบัอนุญาตแจ้งต่อผู้อนุญาตและยื่นขอรับ
ใบแทนใบอนญุาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสญูหายหรือถูกท าลายดังกล่าว การขอรับใบแทนใบอนญุาตและ
การออกใบแทนใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 1) 
 
เงื่อนไข 
 
1. การรับค าขอที่กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสมุทรสงคราม 
 
2. ผู้มายื่นค าขอต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และผลิตภัณฑ์ที่ยื่นค าขอได้ และมีอ านาจตัดสินใจและลง
นามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มอี านาจของนิติบุคคลใหม้ีหนงัสอืมอบอ านาจใหม้ี
อ านาจด าเนินการแทนแนบด้วย) 
 
3. ก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบค าขอและหลักฐานประกอบ พรอ้มตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบ
ตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และใหผู้้ด าเนินกจิการหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรอง ได้แก่ ผู้ด าเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอ านาจฯ หรอืผูร้ับมอบอ านาจ 
4. การไม่อนุญาตค าขอ: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจะพิจารณาไม่อนุญาตค า
ขอฯ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถกูต้องตามหลกักฎหมายและหลกัวิชาการ 
หรือไมส่อดคล้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรบัประชาชน 
 
5. การคืนค าขอ: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรอืส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจะส่งคืนค าขอฯ พร้อมเอกสาร
หลักฐานให้แกผู่้ยื่นค าขอฯ ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในแบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
 
 
 
 
 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการยื่นค าขอและ
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพจิารณาให้
ครบถ้วน 

0 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน 
 

15 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนให้ผู้
ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพรอ่งตามบันทึก
ข้อบกพรอ่งภายในเวลาที่
ก าหนด และมาย่ืนที่
เจ้าหน้าที่ส านักอาหารตาม
รายช่ือที่ระบุในใบรับค าขอ 

0 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

4) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่นค า
ขอรอรบัใบรับค าขอไว้เป็น
หลักฐาน 

5 นาท ี กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

กรณีสถานทีผ่ลิตอาหาร
ตั้งอยู่ต่างจงัหวัด คณะผู้
ประเมินของจังหวัดประเมิน
ความถูกต้องและสอดคล้อง
ตามกฎหมาย 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

6) 
การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนามพจิารณา
อนุญาตหรือไม่อนุญาตและ
ลงนาม 

2 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

7) 
การแจง้ผลพจิารณา 
 

เจ้าหน้าที่แจง้ผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันท าการ 
หลงัเสรจ็สิ้นการพจิารณา 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 5 วันท าการ 
 

14. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันท าการ 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
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15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
15.2) เอกสำรอ่ืนๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
แบบตรวจสอบค า
ขอและบันทึก
ข้อบกพรอ่ง 

- 1 0 ฉบับ - 

2) 

ค าขอใบแทน
ใบอนุญาตผลิต
อาหาร (ตามแบบ 
อ.4) (ผู้ด าเนิน
กิจการหรือ
กรรมการที่มี
อ านาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผูล้ง
นามในแบบค าขอ
ฯ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

3) 

ใบรับแจ้งความ 
(บันทึกประจ าวัน) 
ที่ระบุใบอนญุาต
ผลิตอาหารสูญ
หายของสถานี
ต ารวจแห่งท้องที่
ที่ใบอนุญาตนั้น
สูญหาย 

- 1 0 ฉบับ กรณีไม่มี
ใบอนุญาตช ารุด
หรือถูกท าลาย
บางส่วน 

4) 

ใบอนุญาตผลิต
อาหารที่ช ารุด
หรือถูกท าลาย
บางส่วน แล้วแต่
กรณี 
 
 

- 1 0 ฉบับ - 

5) หนังสือมอบ - 1 0 ฉบับ - 
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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) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ต่อผูร้ับมอบ
อ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขออนญุาต
เป็นนิติบุคคลการ
มอบอ านาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้อง
ประทับตราส าคัญ
ของบริษัทด้วยใน
กรณีที่ระบุไว้ใน
หนังสือรบัรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ใบแทนใบอนุญำตผลิตอำหำร 

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

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในกรงุเทพ 

ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)  
ช้ัน 1 ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 1 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 
โทรศัพทห์มายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556     
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556   
ส านักอาหารโทร. 02-590-7320 
หมายเหต ุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด  
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ติดต่อเพื่อรอ้งเรียนได้ทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม (กลุ่มงานนิติการ) 
โทรศัพทห์มายเลข 0 3471 1571 โทรสาร 0 3471 1124 
Website : skmo.moph.go.th/skmo/ 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัด ส านักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก 

- 
19. หมำยเหต ุ
 - 
 

วันท่ีพิมพ์ 06/07/2558 
สถำนะ รออนุมัติข้ันที่ 1 โดยหัวหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย ปรียานุช รัตนพงศ์ 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


