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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอต่ ออำยุใบอนุญำตนำหรือสั่งอำหำรเข้ ำมำในรำชอำณำจักรและกำรขอใบแทน
ใบอนุญำตฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตนาหรื อสัง่ อาหารเข้ ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: จังหวัดลพบุรี
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง การ
กาหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการเพื่อบริการประชาชน
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
5 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอต่ออายุใบอนุญาตนาหรื อสัง่ อาหารเข้ ามาในราชอาณาจักรและการขอใบ
แทนใบอนุญาตฯ 05/07/2558 20:28
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถำนที่ให้ บริกำร กรณีสถานที่นาเข้ าตังอยู
้ ่จงั หวัดลพบุรี
: ติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service
Center : OSSC) ชัน้ 1 อาคาร 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน
เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ต.
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ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้ บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตังแต่
้ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522 ได้ กาหนดไว้ วา่ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดนาเข้ าซึง่ อาหารเพื่อจาหน่าย เว้ นแต่
จะได้ รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ไว้ ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522)
มาตรา 18 กาหนดให้ ใบอนุญาตนาเข้ าอาหารที่ออกตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.2522 ให้ ใช้ ได้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี ที่สามนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต ถ้ าผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ ยื่นคา
ขอเสียก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุ เมื่อได้ ยื่นคาขอดังกล่าวแล้ วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้ จนกว่าผู้อนุญาตจะสัง่ ไม่
อนุญาตต่ออายุใบอนุญาตนัน้
มาตรา 22 ถ้ าใบอนุญาตสูญหายหรื อถูกทาลาย ให้ ผ้ รู ับอนุญาตแจ้ งต่อผู้อนุญาต และยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาต
ภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ทราบถึงการสูญหายหรื อถูกทาลายดังกล่าว การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทน
ใบอนุญาต ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 2)
เงื่อนไข
ผู้ยื่นคาขอต้ องยื่นคาขอและเอกสารหลักฐานด้ วยตัวเองโดยการรับคาขอที่ ศนู ย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ผู้ยื่นคาขอ ต้ องสามารถมีอานาจตัดสินใจและลงนามได้ (กรณีไม่ใช่ผ้ ดู าเนินกิจการหรื อกรรมการผู้มีอานาจของนิติ
บุคคลให้ มีหนังสือมอบอานาจเป็ นผู้ดาเนินการแทนแนบด้ วย)
กาหนดให้ ผ้ ยู ื่นคาขอต้ องจัดเรี ยงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้ อมตรวจสอบให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง และ
ให้ ผ้ ดู าเนินกิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลเป็ นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ ส่วน
เอกสารอื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรอง ได้ แก่ ผู้ดาเนินกิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจฯ หรื อ ผู้รับมอบอานาจ
การไม่อนุญาตคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จะพิจารณาไม่อนุญาตคาขอฯ ในกรณีที่ผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ วพบว่าไม่สมบูรณ์หรื อไม่ถกู ต้ องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรื อไม่สอดคล้ อง
ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในคูม่ ือสาหรับประชาชน
การคืนคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จะส่งคืนคาขอฯ พร้ อมเอกสารหลักฐานให้ แก่ผ้ ยู ื่นคาขอฯ ใน
กรณีที่ผ้ ยู ื่นคาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ ครบถ้ วน
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การตรวจสอบเอกสาร
2)

การตรวจสอบเอกสาร
3)

การตรวจสอบเอกสาร
4)

การพิจารณา

5)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ผู้ประกอบการยื่นคาขอและ
0 นาที กลุม่ งานคุ้มครอง
เอกสารหลักฐาน
ผู้บริโภคและเภสัช
ประกอบการพิจารณา
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
15 นาที กลุม่ งานคุ้มครอง
ครบถ้ วนของเอกสาร
ผู้บริโภคและเภสัช
หลักฐาน
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กรณีเอกสารไม่ครบถ้ วน ให้
0 นาที กลุม่ งานคุ้มครอง
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข
ผู้บริโภคและเภสัช
และมายื่นที่เจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กรณีเอกสารครบถ้ วน
5 นาที กลุม่ งานคุ้มครอง
เจ้ าหน้ าที่รับคาขอ
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการ
2 วันทาการ -กลุม่ งานนิติการ
ประเมินความสอดคล้ อง
-กลุม่ งานคุ้มครอง
ตามกฎหมาย
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
สานักสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร

หมำยเหตุ
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ส่ วนงำน /
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
การลงนาม
ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา 1 วันทาการ นายแพทย์
อนุญาตหรื อไม่อนุญาต
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
7)
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
การแจ้ งผลพิจารณา
เจ้ าหน้ าที่แจ้ งผลการ
90 นาที - งานการเงิน
พิจารณาภายใน 7 วันทา
กลุม่ งานบริหาร
การหลังเสร็จสิ ้นการ
-กลุม่ งานคุ้มครอง
พิจารณา ออกใบสัง่ ชาระ
ผู้บริโภคและเภสัช
8)
ค่าธรรมเนียม (แล้ วแต่
สาธารณสุข
กรณี) และส่งมอบ
สานักงาน
ใบอนุญาตให้ ผ้ ปู ระกอบการ
สาธารณสุข
ต่อไป
จังหวัดลพบุรี
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วันทาการ
รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้ บริกำร

14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

กรณีการขอต่อ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อายุใบอนุญาต
นาหรื อสัง่ อาหาร
เข้ ามาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ อ.8) :
1. คาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตนา
หรื อสัง่ อาหารเข้ า
มาในราช
อาณาจักรตาม
(แบบ อ.8)
2. ใบอนุญาตนา
หรื อสัง่ อาหารเข้ า
มาในราช
อาณาจักร (แบบ
อ.7) ที่ได้ รับ
อนุญาตไว้
3.เอกสารที่
เกี่ยวข้ อง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

0

1

ชุด

หมำยเหตุ

(ผู้ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง
ของนิติบคุ คลเป็ น
ผู้ลงนามในแบบ
คาขอฯ)

ได้ แก่
4.1 สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
ที่แจ้ งวัตถุประสงค์
และผู้มีอานาจลง
ชื่อแทนนิตบิ คุ คล
ผู้ขออนุญาต
(เฉพาะนิติ
บุคคล)(คัดลอก
จากกระทรวง
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
พาณิชย์ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน)
4.2 สาเนาหนังสือ
รับรองสัญชาติ
ของนิติบคุ คลจาก
กระทรวงพาณิชย์
(บัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้น) (เฉพาะนิติ
บุคคลที่เป็ น
บริษัท) )(คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน) ในกรณีที่
ผู้ขออนุญาตเป็ น
นิตบิ คุ คลต่างด้ าว
ต้ องยื่นหนังสือ
รับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติ
บุคคลต่างด้ าว
จากกระทรวง
พาณิชย์วา่ ไม่ขดั
พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจ
คนต่างด้ าว พ.ศ.
2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารที่ขอ
อนุญาต จานวน 1
ฉบับ หรื อบัตร
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

4. หนังสือแสดง
ว่าเป็ นผู้ได้ รับ
มอบหมายให้
ดาเนินกิจการ
ของนิติบคุ คลผู้
ขออนุญาต
(เฉพาะนิติ
บุคคล)
5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
ส่งเสริมการลงทุน
ตามประเภทธุรกิจ
อาหารที่ได้ รับการ
ส่งเสริมการลงทุน
ผลิตเพื่อจาหน่าย
จากสานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
(บีโอไอ)
ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้
ดาเนินกิจการ 1
คน) อาจต้ อง
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัทในกรณี
ที่ระบุไว้ ในหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล
ทังนี
้ ้ให้ แนบสาเนา
บัตรประชาชน
หรื อสาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีตา่ ง
ด้ าว)ของกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลที่ลง
นามในหนังสือ
มอบอานาจ
แต่งตังฯ(และกรณี
้
มีการเปลี่ยนแปลง
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

5. หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง)

6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
ผู้ดาเนินกิจการให้
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
การเปลี่ยนแปลงผู้
ดาเนินกิจการด้ วย
ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอานาจ 1
คน) โดยระบุ
อานาจให้ ชดั เจน
เช่น มีอานาจใน
การยื่นคาขอฯ /
แก้ ไขเพิ่มเติม
เป็ นต้ น กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต และแนบ
สาเนาบัตร
ประชาชนของ
กรรมการผู้มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองฯ ทังนี
้ ้ให้
แนบสาเนาบัตร
ประชาชนผู้รับ
มอบอานาจด้ วย
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ที่

7)

8)

9)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
กรณีการขอใบ
แทนใบอนุญาต
นาหรื อสัง่ อาหาร
เข้ ามาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ อ.9) :
1. คาขอใบแทน
ใบอนุญาตนา
หรื อสัง่ อาหารเข้ า
มาในราชอาณา
จักร (แบบ อ.9)

2. ใบรับแจ้ ง
ความว่า
ใบอนุญาตนา
หรื อสัง่ อาหารเข้ า
มาในราชอาณา
จักรสูญหายของ
สถานีตารวจแห่ง
ท้ องที่ที่ใบ
อนุญาตนัน้
สูญหาย หรื อ
ใบอนุญาตนา
หรื อสัง่ อาหารเข้ า
มาในราชอาณา
จักรที่ชารุดหรื อ
ถูกทาลาย
แล้ วแต่กรณี

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
-

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

ผู้ดาเนินกิจการ
หรื อกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือรับรอง
ของนิติบคุ คลเป็ น
ผู้ลงนามในแบบ
คาขอฯ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
3. หนังสือมอบ
อานาจทัว่ ไป
(กรณีผ้ ดู าเนิน
กิจการไม่ได้ มา
ดาเนินการด้ วย
ตนเอง)

10)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
ติดอากรแสตมป์
30 บาท (ต่อผู้รับ
มอบอานาจ 1
คน) โดยระบุ
อานาจให้ ชดั เจน
เช่น มีอานาจใน
การยื่นคาขอฯ /
แก้ ไขเพิ่มเติม
เป็ นต้ น กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตเป็ นนิติ
บุคคลการมอบ
อานาจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตาม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญาต และแนบ
สาเนาบัตร
ประชาชนของ
กรรมการผู้มี
อานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองฯ ทังนี
้ ้ให้
แนบสาเนาบัตร
ประชาชนผู้รับ
มอบอานาจด้ วย)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) กำรต่ ออำยุใบอนุญำตนำหรือสั่งอำหำรเข้ ำมำในรำชอำณำจักร
หมำยเหตุ (ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอไปชาระค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน กลุม่ งานบริหาร เมื่อชาระค่าธรรมเนียมแล้ ว

11/11

2)

นาใบเสร็จรับเงินมารับใบอนุญาตที่ศนู ย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ)
ใบแทนใบอนุญำตนำหรือสั่งอำหำรเข้ ำมำในรำชอำณำจักร
หมำยเหตุ (ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอไปชาระค่าธรรมเนียมที่งานการเงิน กลุม่ งานบริหาร เมื่อชาระค่าธรรมเนียมแล้ ว
นาใบเสร็จรับเงินมารับใบอนุญาตที่ศนู ย์บริการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเบ็ดเสร็จ)

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ชัน้ 1 อาคาร 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
หมำยเหตุ (โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
โทรสาร 036 412 515)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สายด่วน 036 424 773
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
1. ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 วันทาการโดยเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ ได้ รับเอกสารที่ครบถ้ วน จนถึง ลงนามอนุญาตโดย
ผู้มีอานาจ ไม่นบั ระยะเวลาการแก้ ไขเอกสารให้ สมบูรณ์หรื อการชี ้แจงข้ อมูลของผู้ประกอบการ
2. การตรวจสถานที่นาเข้ าหรื อสถานที่เก็บอาหารให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในคูม่ ือสาหรับประชาชนของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดประกอบด้ วยตามกรณี
3. เอกสารที่เป็ นสาเนาทังหมดต้
้
องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลหรื อผู้รับมอบอานาจทัว่ ไปที่มีอานาจลงนามรับรองสาเนาเอกสารได้

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

05/07/2558
รออนุมตั ิ โดยสานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

