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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตผลิตอำหำร
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัตอิ าหารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ / สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้อบังคับ / ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง กาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพือ่ บริการประชาชน
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 5 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร 19/05/2558 13:10
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ กรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
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
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-FOOD/index.php
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
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 กรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ต่างจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด (กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข)
ที่อยู:่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข ชั้น 1
202 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
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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 22 แห่งพรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาลาย ให้ผู้รบั อนุญาตแจ้งต่อผู้อนุญาตและยื่นขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทาลายดังกล่าว การขอรับใบแทนใบอนุญาตและ
การออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 1)
เงื่อนไข
1. การรับคาขอที่กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
2. ผู้มายื่นคาขอต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคาขอได้ และมีอานาจตัดสินใจและลง
นามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการผู้มอี านาจของนิตบิ ุคคลให้มีหนังสือมอบอานาจให้มี
อานาจดาเนินการแทนแนบด้วย)
3. กาหนดให้ผู้ยื่นคาขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบ
ตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ดาเนินกิจการหรือกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรอง ได้แก่ ผู้ดาเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอานาจฯ หรือผูร้ ับมอบอานาจ
4. การไม่อนุญาตคาขอ: สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะพิจารณาไม่อนุญาตคา
ขอฯ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถกู ต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ
หรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
5. การคืนคาขอ: สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะส่งคืนคาขอฯ พร้อมเอกสาร
หลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคาขอฯ ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในแบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่อง

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การตรวจสอบเอกสาร
2)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ผู้ประกอบการยื่นคาขอและ 0 นาที
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาให้
ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
15 นาที
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนให้ผู้
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบันทึก
3)
ข้อบกพร่องภายในเวลาที่
กาหนด และมายื่นที่
เจ้าหน้าที่สานักอาหารตาม
รายชื่อที่ระบุในใบรับคาขอ
การตรวจสอบเอกสาร กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ยื่นคา
4)
ขอรอรับใบรับคาขอไว้เป็น
หลักฐาน
การพิจารณา
กรณีสถานทีผ่ ลิตอาหาร
ตั้งอยู่ต่างจังหวัด คณะผู้
5)
ประเมินของจังหวัดประเมิน
ความถูกต้องและสอดคล้อง
ตามกฎหมาย
การลงนาม
ผู้มีอานาจลงนามพิจารณา
6)
อนุญาตหรือไม่อนุญาตและ
ลงนาม
การแจ้งผลพิจารณา
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
7)
พิจารณาภายใน 7 วันทาการ
หลังเสร็จสิ้นการพิจารณา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วันทาการ

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

0 นาที

กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

5 นาที

กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

1 วันทาการ

2 วันทาการ
1 วันทาการ

กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
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15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสำรอื่นๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
แบบตรวจสอบคา 1
1) ขอและบันทึก
ข้อบกพร่อง
คาขอใบแทน
กลุ่มงานคุ้มครอง 1
ใบอนุญาตผลิต ผู้บริโภคและเภสัช
อาหาร (ตามแบบ สาธารณสุข
อ.4) (ผู้ดาเนิน
กิจการหรือ
กรรมการที่มี
2)
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็นผูล้ ง
นามในแบบคาขอ
ฯ)
ใบรับแจ้งความ 1
(บันทึกประจาวัน)
ที่ระบุใบอนุญาต
ผลิตอาหารสูญ
3)
หายของสถานี
ตารวจแห่งท้องที่
ที่ใบอนุญาตนั้น
สูญหาย
ใบอนุญาตผลิต 1
อาหารที่ชารุด
หรือถูกทาลาย
4) บางส่วน แล้วแต่
กรณี
5)

หนังสือมอบ

-

1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
สำเนำ
เอกสำร
0
ฉบับ
0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

กรณีไม่มี
ใบอนุญาตชารุด
หรือถูกทาลาย
บางส่วน

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
อานาจทั่วไป
(กรณีผู้ดาเนิน
กิจการไม่ได้มา
ดาเนินการด้วย
ตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
(ต่อผูร้ ับมอบ
อานาจ 1 คน)
กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคลการ
มอบอานาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต อาจต้อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษทั ด้วยใน
กรณีที่ระบุไว้ใน
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ใบแทนใบอนุญำตผลิตอำหำร
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานทั่วไป เปิดรับการชาระเงินจนถึงเวลา 15.30 น.)
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)
ชั้น 1 ตึกสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 1 ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556
สานักอาหารโทร. 02-590-7320
หมายเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรณีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด
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ติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ทสี่ านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม (กลุ่มงานนิติการ)
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