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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตนำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร และกำรขอใบแทนใบอนุญำต
ฯ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร และการขอใบแทนใบอนุญาตฯ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำตหรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ / สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้อบังคับ / ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง การกาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพือ่ บริการประชาชน
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 5 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอต่ออายุใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร และการขอใบแทน
ใบอนุญาตฯ 20/05/2015 13:28
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ กรณีสถานที่นาเข้าตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC)
ชั้น 1 ตึกสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถ. ติวานนท์ จ. นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0 2590 7443, 0 2590 7320
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ กรุณานัดหมายล่วงหน้าผ่านเวปไซด์สานักอาหาร http://203.157.72.105/foodbooking/ หรือ
โทรศัพท์ 0 2590 7187, 0 2590 7011 เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
2) สถานที่ให้บริการ กรณีสถานที่นาเข้าตั้งอยู่ในต่างจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข ชั้น 1
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202 ม.3 ต. ลาดใหญ่ อ. เมืองสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป เปิดรับการชาระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้กาหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดนาเข้าซึ่งอาหารเพือ่ จาหน่าย เว้น
แต่จะได้รับใบอนุญาตจากผูอ้ นุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขที่กาหนดไว้
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522)
มาตรา 18 กาหนดให้ใบอนุญาตนาเข้าอาหารที่ออกตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ให้ใช้ได้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สาม นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคาขอ
เสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าวแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสัง่ ไม่อนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาตนั้น
มาตรา 22 ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาลาย ให้ผรู้ ับอนุญาตแจ้งต่อผู้อนุญาต และยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาต
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทาลายดังกล่าว การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทน
ใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 2)
เงื่อนไข
ผู้ยื่นคาขอต้องยื่นคาขอและเอกสารหลักฐานด้วยตัวเอง โดยการรับคาขอที:่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้ยื่นคาขอต้องสามารถมีอานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการ
ผู้มีอานาจของนิติบุคคลให้มหี นังสือมอบอานาจเป็นผู้ดาเนินการแทนแนบด้วย)
กาหนดให้ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตาม
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรอง ได้แก่ ผู้ดาเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอานาจฯ หรือผูร้ ับมอบอานาจ
การไม่อนุญาตคาขอ: สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะพิจารณาไม่
อนุญาตคาขอฯ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลัก
วิชาการ หรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
การคืนคาขอ: สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะส่งคืนคาขอฯ พร้อม
เอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคาขอฯ ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในแบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง ดาเนินการโดยผู้
ผู้บริโภคและ
ยื่นคาขอ
เภสัชสาธารณสุข

ผู้ประกอบการยื่นคาขอและ 0 นาที
1)
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา
การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
15 นาที
2)
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน
การตรวจสอบเอกสาร กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ 0 นาที
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบันทึก
3)
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาที่
กาหนด และมายื่นที่
เจ้าหน้าที่สานักอาหารตาม
รายชื่อที่ระบุในใบรับคาขอ
การตรวจสอบเอกสาร กรณีเอกสารครบถ้วน ผู้ยื่น 5 นาที
กลุ่มงานคุ้มครอง
4)
คาขอรอรับใบรับคาขอไว้
ผู้บริโภคและ
เป็นหลักฐาน
เภสัชสาธารณสุข
การพิจารณา
ผู้ประเมิน /คณะประเมิน / 90 นาที
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้เชี่ยวชาญ ดาเนินการ
ผู้บริโภคและ
5)
ประเมินความสอดคล้องตาม
เภสัชสาธารณสุข
กฎหมาย
การพิจารณา
กรณีสถานที่นาเข้าอาหาร
2 วันทาการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ตั้งอยู่จังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้บริโภคและ
คณะผู้ประเมินของจังหวัด
เภสัชสาธารณสุข
6)
ประเมินความถูกต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมายทั้ง
ด้านสถานที่ (กรณีตรวจ
สถานที)่ และด้านเอกสาร
การลงนาม
ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา 1 วันทาการ กลุ่มงานคุ้มครอง
7)
อนุญาตหรือไม่อนุญาตและ
ผู้บริโภคและ
ลงนาม
เภสัชสาธารณสุข
การแจ้งผลพิจารณา
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
1 วันทาการ กลุ่มงานคุ้มครอง
8)
พิจารณาภายใน 7 วันทาการ
ผู้บริโภคและ
หลังเสร็จสิ้นการพิจารณา
เภสัชสาธารณสุข
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว

ดาเนินการโดยผู้
ยื่นคาขอ
-

-

-
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ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสำร
กรณีการขอต่อ กลุ่มงานคุ้มครอง
อายุใบอนุญาตนา ผู้บริโภคและเภสัช
หรือสั่งอาหารเข้า สาธารณสุข
มาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ อ.8):
1. แบบตรวจสอบ
คาขอและบันทึก
ข้อบกพร่อง
2. คาขอต่ออายุ กลุ่มงานคุ้มครอง
ใบอนุญาตนาหรือ ผู้บริโภคและเภสัช
สั่งอาหารเข้ามา สาธารณสุข
ในราชอาณาจักร
ตาม (แบบ อ.8)
(ดูได้ใน
แบบฟอร์ม
ตัวอย่าง)
3. ใบอนุญาตนา กลุ่มงานคุ้มครอง
หรือสั่งอาหารเข้า ผู้บริโภคและเภสัช
มาใน
สาธารณสุข
ราชอาณาจักร
(แบบ อ.7) ที่
ได้รับอนุญาตไว้

4. เอกสารที่

-

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1
0
ฉบับ
-

1

0

ฉบับ

ผู้ดาเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มี
อานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเป็นผูล้ ง
นามในแบบคาขอฯ

1

0

ฉบับ

-

0

1

ชุด

ได้แก่
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
เกี่ยวข้อง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
4.1 สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคล
ที่แจ้งวัตถุประสงค์
และผูม้ ีอานาจลง
ชื่อแทนนิติบุคคลผู้
ขออนุญาต (เฉพาะ
นิติบุคคล) (คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไม่เกิน 6
เดือน)
4.2 สาเนาหนังสือ
รับรองสัญชาติของ
นิติบุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย์
(บัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้น) (เฉพาะนิติ
บุคคลที่เป็นบริษัท)
(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย์
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
ในกรณีที่ผู้ขอ
อนุญาตเป็นนิติ
บุคคลต่างด้าว ต้อง
ยื่นหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจ
นิติบุคคลต่างด้าว
จากกระทรวง
พาณิชย์ว่าไม่ขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจ
คนต่างด้าว พ.ศ.
2542 ตามประเภท
ธุรกิจอาหารที่ขอ
อนุญาต จานวน 1
ฉบับ หรือบัตร
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

5. หนังสือแสดง ว่าเป็นผู้ได้รบั
มอบหมายให้
ดาเนินกิจการของ
นิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต
(เฉพาะนิติบุคคล)

1

0

ฉบับ

6. หนังสือมอบ

1

0

ฉบับ

5)

6)

-

หมำยเหตุ
ส่งเสริมการลงทุน
ตามประเภทธุรกิจ
อาหารที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน
ผลิตเพื่อจาหน่าย
จากสานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
(บีโอไอ)
ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้
ดาเนินกิจการ 1
คน) อาจต้อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษทั ในกรณี
ที่ระบุไว้ในหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคล
ทั้งนี้ให้แนบสาเนา
บัตรประชาชน
หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีต่าง
ด้าว) ของ
กรรมการผู้มี
อานาจลงนามของ
นิติบุคคลทีล่ งนาม
ในหนังสือมอบ
อานาจแต่งตั้งฯ
(และกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้
ดาเนินกิจการให้
ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การเปลี่ยนแปลงผู้
ดาเนินกิจการด้วย
ติดอากรแสตมป์
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ที่

7)

8)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
อานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย
ตนเอง)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

กรณีการขอใบ
กลุ่มงานคุ้มครอง
แทนใบอนุญาต ผู้บริโภคและเภสัช
นาหรือสั่งอาหาร สาธารณสุข
เข้ามาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ อ.9):
1. แบบตรวจสอบ
คาขอและบันทึก
ข้อบกพร่อง

1

0

ฉบับ

30 บาท (ต่อผู้รบั
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
บัตรประชาชนผูร้ ับ
มอบอานาจด้วย
-

2. คาขอใบแทน

1

0

ฉบับ

ผู้ดาเนินกิจการ

กลุ่มงานคุ้มครอง

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่

9)

10)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ใบอนุญาตนาหรือ
สั่งอาหารเข้ามา
ในราชอาณาจักร
(แบบ อ.9) (ดูได้
ในแบบฟอร์ม
ตัวอย่าง)
3. ใบรับแจ้ง
ความว่า
ใบอนุญาตนาหรือ
สั่งอาหารเข้ามา
ในราชอาณาจักร
สูญหายของสถานี
ตารวจแห่งท้องที่
ที่ใบอนุญาตนั้น
สูญหาย หรือ
ใบอนุญาตนาหรือ
สั่งอาหารเข้ามา
ในราชอาณาจักร
ที่ชารุดหรือถูก
ทาลาย แล้วแต่
กรณี
4. หนังสือมอบ
อานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย
ตนเอง)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้รบั
มอบอานาจ 1 คน)
โดยระบุอานาจให้
ชัดเจน เช่น มี
อานาจในการยื่น
คาขอฯ /แก้ไข
เพิ่มเติม / ลงชื่อ
รับทราบ
ข้อบกพร่อง
เป็นต้น กรณีผู้ขอ
อนุญาตเป็นนิติ
บุคคลการมอบ
อานาจทั่วไปต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไข

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
หรือกรรมการที่มี
อานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเป็นผูล้ ง
นามในแบบคาขอฯ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ของนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต และแนบ
สาเนาบัตร
ประชาชนของ
กรรมการผู้มี
อานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองฯ
ทั้งนี้ให้แนบสาเนา
บัตรประชาชนผูร้ ับ
มอบอานาจด้วย

16. ค่ำธรรมเนียม
1) กำรต่ออำยุใบอนุญำตนำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร
ค่าธรรมเนียม 15,000 บาท
หมายเหตุ (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป เปิดรับการชาระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.)
2)

ใบแทนใบอนุญำตนำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป เปิดรับการชาระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.)

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(ศรป.)
ชั้น 1 ตึกสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 1 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
หมายเหตุ โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556
E-mail: 1556@fda.moph.go.th
สายด่วน 1556
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักอาหาร
หมายเหตุ (โทร. 02-590-7320)
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม (กลุ่มงานนิติการ)
โทรศัพท์หมายเลข 0 3471 1571 โทรสาร 0 3471 1124
Website: skmo.moph.go.th/skmo/
หมายเหตุ -
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4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัด สานักนายกรัฐมนตรี
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)

ตัวอย่างหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รบั มอบหมายให้ดาเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
-

4)

ตัวอย่างหนังสือมอบอานาจทั่วไป (กรณีผู้ดาเนินกิจการไม่ได้มาดาเนินการด้วยตนเอง)
-

5)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (checklist)
-

19. หมำยเหตุ
1. ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 วันทาการ โดยเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึงลงนามอนุญาตโดยผู้มี
อานาจ ไม่นับระยะเวลาการแก้ไขเอกสารให้สมบูรณ์หรือการชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการ
2. การตรวจสถานที่นาเข้าหรือสถานที่เก็บอาหารให้เป็นไปตามข้อกาหนดในคู่มือสาหรับประชาชนของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดประกอบด้วยตามกรณี
3. เอกสารทีเ่ ป็นสาเนาทัง้ หมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูร้ ับมอบอานาจทั่วไปทีม่ ีอานาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารได้

วันที่พิมพ์
สถำนะ

06/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า
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จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

หน่วยงาน (Reviewer)
ปรียานุช รัตนพงศ์
-

