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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทน

ใบอนุญาตฯ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตนําหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรและการขอใบแทนใบอนญุาตฯ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: จงัหวดัตรัง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การ

กําหนดระยะเวลาการปฏิบตัิราชการเพ่ือบริการประชาชน  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 5วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอตอ่อายใุบอนญุาตนําหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรและการขอใบ

แทนใบอนญุาตฯ 20/05/2015 13:28  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการกรณีสถานทีนํ่าเข้าตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ : ติดต่อ   สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 

ชัน้ 1 ตึกสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสขุ ถ.ติวานนท์ นนทบรีุ 11000 

โทรศพัท์: : 0 2590 7443, 0 2590 7320/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (กรุณานดัหมายล่วงหนา้ผ่านเวปไซด์สํานกัอาหาร http://203.157.72.105/foodbooking/    หรือ
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โทรศพัท์ 0 2590 7187, 0 2590 7011 

เพือ่ความสะดวกในการรับบริการ) 

2) สถานท่ีให้บริการกรณีสถานทีนํ่าเข้าตัง้อยู่ในจงัหวดัตรัง 

 : ติดต่อ   สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

(กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ) 

ทีอ่ยู่: ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง181 หมู่ที ่4 ต.บา้นควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

โทรศพัท์: 0 7520 5625 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (กรุณานดัหมายล่วงหนา้ผ่านโทรศพัท์: 0 7520 5625เพือ่ความสะดวกในการรับบริการ) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หลกัเกณฑ์ 

 

 

 มาตรา 15 แหง่พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ.2522 ได้กําหนดไว้วา่ห้ามมิให้ผู้ใดนําเข้าซึง่อาหารเพ่ือจําหนา่ย เว้นแต่

จะได้รับใบอนญุาตจากผู้อนญุาต การขออนญุาตและการอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด

ไว้ในกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2522) 

 มาตรา 18 กําหนดให้ใบอนญุาตนําเข้าอาหารท่ีออกตามมาตรา 15 แหง่พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ.2522 ให้ใช้ได้

จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีท่ีสามนบัแตปี่ท่ีออกใบอนญุาต ถ้าผู้ รับอนญุาตประสงค์จะขอตอ่อายใุบอนญุาตให้ย่ืนคํา

ขอเสียก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุเม่ือได้ย่ืนคําขอดงักลา่วแล้วจะประกอบกิจการตอ่ไปก็ได้จนกว่าผู้อนญุาตจะสัง่ไม่

อนญุาตตอ่อายใุบอนญุาตนัน้ 

 มาตรา 22 ถ้าใบอนญุาตสญูหายหรือถกูทําลาย ให้ผู้ รับอนญุาตแจ้งตอ่ผู้อนญุาต และย่ืนขอรับใบแทนใบอนญุาต

ภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีทราบถึงการสญูหายหรือถกูทําลายดงักลา่ว การขอรับใบแทนใบอนญุาตและการออกใบแทน

ใบอนญุาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 2) 

 

 

เง่ือนไข 
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 ผู้ ย่ืนคําขอต้องย่ืนคําขอและเอกสารหลกัฐานด้วยตวัเองโดยการรับคําขอท่ี OSSC สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง  

บริการด้วยระบบนดัหมายล่วงหน้าผา่นทางโทรศพัท์ 

 ผู้ ย่ืนคําขอ ต้องสามารถมีอํานาจตดัสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไมใ่ชผู่้ ดําเนินกิจการหรือ

กรรมการผู้ มีอํานาจของนิตบิคุคลให้มีหนงัสือมอบอํานาจเป็นผู้ ดําเนินการแทนแนบด้วย) 

 กําหนดให้ผู้ ย่ืนคําขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบคําขอและหลกัฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้อง ตาม

แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลเป็นผู้ลงนามในแบบคําขอฯ ส่วนเอกสารอ่ืนๆ บคุคลท่ีสามารถลงนามรับรอง ได้แก่ ผู้ ดําเนิน

กิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจฯ หรือ ผู้ รับมอบอํานาจ 

 การไมอ่นญุาตคําขอ : สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะพิจารณาไม่

อนญุาตคําขอฯ ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแล้วพบว่าไมส่มบรูณ์หรือไมถ่กูต้องตามหลกักฎหมายและ

หลกัวิชาการ หรือไมส่อดคล้องตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในคูมื่อสําหรับประชาชน 

 การคืนคําขอ : สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะสง่คืนคําขอฯ พร้อม

เอกสารหลกัฐานให้แก่ผู้ ย่ืนคําขอฯ ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนคําขอฯ ไมส่ามารถสง่มอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนได้ตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง 

 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนคําขอและ

เอกสารหลกัฐาน

ประกอบการพิจารณา 
 

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

(ตามวนัเวลาท่ีนดั

หมายลว่งหน้า 

ทางโทรศพัท์ หรือ

กรณีย่ืนคําขอฯท่ี

สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตามคูมื่อ

สําหรับประชาชน

ของสํานกังาน

สาธารณสขุ
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

จงัหวดัท่ีกําหนด

ไว้) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลกัฐาน 
 

15 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วน ให้

ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข

ข้อบกพร่องตามบนัทึก

ข้อบกพร่อง ภายในเวลาท่ี

กําหนด และมาย่ืนท่ี

เจ้าหน้าท่ีตามรายช่ือท่ีระบุ

ในใบรับคําขอ 
 

0 นาที - (ดําเนินการโดยผู้

ย่ืนคําขอ) 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ ย่ืน

คําขอรอรับใบรับคําขอไว้

เป็นหลกัฐาน 
 

5 นาที - (ดําเนินการโดยผู้

ย่ืนคําขอ) 

5) 

การพิจารณา 
 

คณะผู้ประเมินของจงัหวดั 

ประเมินความถกูต้องและ

สอดคล้องตามกฎหมายทัง้

ด้านสถานท่ี (กรณีตรวจ

สถานท่ี) และด้านเอกสาร 

 

3วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

6) 

การลงนาม 
 

ผู้ มีอํานาจลงนาม พิจารณา

อนญุาตหรือไมอ่นญุาต 
 

1 วนัทําการ  สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

7) 
การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการ

พิจารณาภายใน 7 วนัทํา

90 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

การหลงัเสร็จสิน้การ

พิจารณา ออกใบสัง่ชําระ

คา่ธรรมเนียม (แล้วแต่

กรณี) และสง่มอบ

ใบอนญุาตให้ผู้ประกอบการ

ตอ่ไป 
 

จงัหวดัตรัง 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 5 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 5 วนัทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

กรณีการขอตอ่

อายใุบอนญุาต

นําหรือสัง่อาหาร

เข้ามาใน

ราชอาณาจกัร 

(แบบ อ.8) : 1.

 แบบ

ตรวจสอบคําขอ

สํานกัสาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

และบนัทกึ

ข้อบกพร่อง  

2) 

2. คําขอตอ่

อายใุบอนญุาต

นําหรือสัง่อาหาร

เข้ามาใน

ราชอาณาจกัร

ตาม (แบบ อ.8)(

ดไูด้ใน

แบบฟอร์ม

ตวัอยา่ง) 

สํานกัสาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

1 0 ฉบบั (ผู้ ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือรับรอง

ของนิติบคุคลเป็น

ผู้ลงนามในแบบ

คําขอฯ) 

3) 

3.

 ใบอนญุ

าตนําหรือสัง่

อาหารเข้ามาใน

ราชอาณาจกัร 

(แบบ อ.7) ท่ี

ได้รับอนญุาตไว้  

สํานกัสาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

1 0 ฉบบั - 

4) 

4. เอกสาร

ท่ีเก่ียวข้อง  

สํานกัสาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

0 1 ชดุ (ได้แก่ 

4.1 สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล

ท่ีแจ้งวตัถปุระสงค์ 

และผู้ มีอํานาจลง

ช่ือแทนนิตบิคุคล

ผู้ขออนญุาต 

(เฉพาะนิติ

บคุคล)(คดัลอก

จากกระทรวง
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 

6 เดือน) 

4.2 สําเนาหนงัสือ

รับรองสญัชาติ

ของนิติบคุคลจาก

กระทรวงพาณิชย์ 

(บญัชีรายช่ือผู้ ถือ

หุ้น) (เฉพาะนิติ

บคุคลท่ีเป็น

บริษัท) )(คดัลอก

จากกระทรวง

พาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 

6 เดือน) ในกรณีท่ี

ผู้ขออนญุาตเป็น

นิตบิคุคลตา่งด้าว 

ต้องย่ืนหนงัสือ

รับรองการ

ประกอบธุรกิจนิติ

บคุคลตา่งด้าว

จากกระทรวง

พาณิชย์วา่ไมข่ดั

พระราชบญัญตัิ

การประกอบธุรกิจ

คนตา่งด้าว พ.ศ. 

2542 ตาม

ประเภทธุรกิจ

อาหารท่ีขอ

อนญุาต จํานวน 1 

ฉบบั หรือบตัร
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สง่เสริมการลงทนุ

ตามประเภทธุรกิจ

อาหารท่ีได้รับการ

สง่เสริมการลงทนุ

ผลิตเพ่ือจําหน่าย

จากสํานกังาน

คณะกรรมการ

สง่เสริมการลงทนุ 

(บีโอไอ) 

) 

5) 

5. หนงัสือ

แสดงวา่เป็นผู้

ได้รับมอบหมาย

ให้ดําเนินกิจการ

ของนิติบคุคลผู้

ขออนญุาต 

(เฉพาะนิติ

บคุคล)  

สํานกัสาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 

30 บาท (ตอ่ผู้

ดําเนินกิจการ 1 

คน) อาจต้อง

ประทบัตราสําคญั

ของบริษัทในกรณี

ท่ีระบไุว้ในหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล 

ทัง้นีใ้ห้แนบสําเนา

บตัรประชาชน 

หรือสําเนาหนงัสือ

เดนิทาง (กรณีตา่ง

ด้าว)ของกรรมการ

ผู้ มีอํานาจลงนาม

ของนิติบคุคลท่ีลง

นามในหนงัสือ

มอบอํานาจ

แตง่ตัง้ฯ(และกรณี
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

มีการเปล่ียนแปลง

ผู้ ดําเนินกิจการให้

ปฏิบตัิตามเง่ือนไข

การเปล่ียนแปลงผู้

ดําเนินกิจการ

ด้วย) 

6) 

6. หนงัสือมอบ

อํานาจทัว่ไป 

(กรณีผู้ ดําเนิน

กิจการไมไ่ด้มา

ดําเนินการด้วย

ตนเอง) 

สํานกัสาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 

30 บาท (ตอ่ผู้ รับ

มอบอํานาจ 1 

คน) โดยระบุ

อํานาจให้ชดัเจน 

เชน่ มีอํานาจใน

การย่ืนคําขอฯ /

แก้ไขเพิ่มเตมิ/ลง

ช่ือรับทราบ

ข้อบกพร่อง เป็น

ต้น กรณีผู้ขอ

อนญุาตเป็นนิติ

บคุคลการมอบ

อํานาจทัว่ไปต้อง

เป็นไปตาม

เง่ือนไขของนิติ

บคุคลผู้ขอ

อนญุาต และแนบ

สําเนาบตัร

ประชาชนของ

กรรมการผู้ มี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือรับรอง
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ฯ ทัง้นีใ้ห้แนบ

สําเนาบตัร

ประชาชนผู้ รับ

มอบอํานาจด้วย) 

7) 

กรณีการขอใบ

แทนใบอนญุาต

นําหรือสัง่อาหาร

เข้ามาใน

ราชอาณาจกัร 

(แบบ อ.9) : 1.

 แบบ

ตรวจสอบคําขอ

และบนัทกึ

ข้อบกพร่อง  

สํานกัสาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

1 0 ฉบบั - 

8) 

2. คําขอใบ

แทนใบอนญุาต

นําหรือสัง่อาหาร

เข้ามาใน

ราชอาณาจกัร 

(แบบ อ.9) (ดไูด้

ในแบบฟอร์ม

ตวัอยา่ง) 

สํานกัสาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

1 0 ฉบบั (ผู้ ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือรับรอง

ของนิติบคุคลเป็น

ผู้ลงนามในแบบ

คําขอฯ) 

9) 

3. ใบรับ

แจ้งความวา่

ใบอนญุาตนํา

หรือสัง่อาหารเข้า

มาใน

ราชอาณาจกัร

สญูหายของ

สํานกัสาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สถานีตํารวจแหง่

ท้องท่ีท่ี

ใบอนญุาตนัน้

สญูหาย หรือ

ใบอนญุาตนํา

หรือสัง่อาหารเข้า

มาใน

ราชอาณาจกัรท่ี

ชํารุดหรือถกู

ทําลาย  แล้วแต่

กรณี 

10) 

4. หนงัสือ

มอบอํานาจ

ทัว่ไป (กรณีผู้

ดําเนินกิจการไม่

ได้มาดําเนินการ

ด้วยตนเอง)  

สํานกัสาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 

30 บาท (ตอ่ผู้ รับ

มอบอํานาจ 1 

คน) โดยระบุ

อํานาจให้ชดัเจน 

เชน่ มีอํานาจใน

การย่ืนคําขอฯ /

แก้ไขเพิ่มเตมิ/ลง

ช่ือรับทราบ

ข้อบกพร่อง เป็น

ต้น กรณีผู้ขอ

อนญุาตเป็นนิติ

บคุคลการมอบ

อํานาจทัว่ไปต้อง

เป็นไปตาม

เง่ือนไขของนิติ

บคุคลผู้ขอ

อนญุาต และแนบ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สําเนาบตัร

ประชาชนของ

กรรมการผู้ มี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือรับรอง

ฯ ทัง้นีใ้ห้แนบ

สําเนาบตัร

ประชาชนผู้ รับ

มอบอํานาจด้วย) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) การต่ออายุใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 

หมายเหตุ (ให้ผู้ ย่ืนคําไปชําระคา่ธรรมเนียมท่ีฝ่ายการเงิน สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังใช้เวลาโดยประมาณ 

15 นาที เม่ือชําระคา่ธรรมเนียมแล้ว นําใบเสร็จรับเงินมารับใบแทนใบอนญุาตท่ีศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพ

เบด็เสร็จ  ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง) 

 

2) ใบแทนใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 

หมายเหตุ (ให้ผู้ ย่ืนคําไปชําระคา่ธรรมเนียมท่ีฝ่ายการเงิน สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังใช้เวลาโดยประมาณ 

15 นาที เม่ือชําระคา่ธรรมเนียมแล้ว นําใบเสร็จรับเงินมารับใบแทนใบอนญุาตท่ีศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพ

เบด็เสร็จ  ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง) 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกบั ผลิตภณัฑ์

สขุภาพ (ศรป.) สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์  ตําบลตลาดขวญั อําเภอ

เมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 

หมายเหตุ(โทรศพัท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 

โทรสาร 0 2590 1556    

E-mail :1556@fda.moph.go.th 

สายด่วน 1556 ) 
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2) ช่องทางการร้องเรียนกรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นจงัหวดัตรัง ติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

(กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ) 

ทีอ่ยู่: ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง181 หมู่ที ่4 ต.บา้นควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

โทรศพัท์: 0 7520 5625หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบ อ.8 

- 

 

2) อ.9 

- 

 

3) ตวัอยา่งหนงัสือแสดงวา่เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินกิจการของนิตบิคุคลผู้ขออนญุาต 

- 

 

4) ตวัอยา่งหนงัสือมอบอํานาจทัว่ไป (กรณีผู้ ดําเนินกิจการไมไ่ด้มาดําเนินการด้วยตนเอง) 

- 

 

5) แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (checklist) 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

1. ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วนัทําการโดยเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตไ่ด้รับเอกสารท่ีครบถ้วน จนถึง ลงนามอนญุาตโดยผู้

มีอํานาจ ไมน่บัระยะเวลาการแก้ไขเอกสารให้สมบรูณ์หรือการชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ 
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2.  การตรวจสถานท่ีนําเข้าหรือสถานท่ีเก็บอาหารให้เป็นไปตามข้อกําหนดในคูมื่อสําหรับประชาชนของสํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัประกอบด้วยตามกรณี 

 

3.  เอกสารท่ีเป็นสําเนาทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองสําเนาโดยผู้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลหรือผู้ รับมอบอํานาจทัว่ไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาเอกสารได้ 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีพมิพ์ 10/07/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทํา / แก้ไข (User) 

จัดทาํโดย นายธิรัตว์  พาพล 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


