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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอรับใบแทนใบอนญุาตผลิตอาหาร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาพ.ศ.2558เร่ือง

กําหนดระยะเวลาการปฏิบตัิราชการเพ่ือบริการประชาชน  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 5วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับใบแทนใบอนญุาตผลิตอาหารสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังอาหาร  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

181 หมู่ที ่4 ตําบลบ้านควนอําเภอเมืองตรังจงัหวดัตรัง 92000 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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หลกัเกณฑ์ 

 

มาตรา 22 แหง่พรบ.อาหารพ.ศ. 2522 ถ้าใบอนญุาตสญูหายหรือถกูทําลายให้ผู้ รับอนญุาตแจ้งตอ่ผู้อนญุาตและย่ืน

ขอรับใบแทนใบอนญุาตภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีทราบถึงการสญูหายหรือถกูทําลายดงักลา่วการขอรับใบแทน

ใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบบั

ท่ี 1) 

 

เง่ือนไข 

 

1. การรับคําขอท่ี OSSC สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังบริการด้วยระบบนดัหมายลว่งหน้าผา่นทางโทรศพัท์ 

 

2. ผู้มาย่ืนคําขอต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีและผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนคําขอได้และมีอํานาจตดัสินใจและ

ลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไมใ่ชผู่้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอํานาจของนิตบิคุคลให้มีหนงัสือมอบอํานาจ

ให้มีอํานาจดําเนินการแทนแนบด้วย) 

 

3. กําหนดให้ผู้ ย่ืนคําขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบคําขอและหลกัฐานประกอบพร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้องตาม

แบบตรวจสอบคําขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ ดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลเป็นผู้ลงนามในแบบคําขอฯส่วนเอกสารอ่ืนๆบคุคลท่ีสามารถลงนามรับรองได้แก่ผู้ ดําเนิน

กิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจฯหรือผู้ รับมอบอํานาจ 

 

4. การไมอ่นญุาตคําขอ : สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังจะพิจารณาไมอ่นญุาตคําขอฯในกรณีท่ีผลการตรวจสอบ

เอกสารหลกัฐานแล้วพบวา่ไมส่มบรูณ์หรือไมถ่กูต้องตามหลกักฎหมายและหลกัวิชาการหรือไมส่อดคล้องตาม

รายละเอียดท่ีระบไุว้ในคูมื่อสําหรับประชาชน 

 

5. การคืนคําขอ : สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังจะสง่คืนคําขอฯพร้อมเอกสารหลกัฐานให้แก่ผู้ ย่ืนคําขอฯในกรณีท่ีผู้

ย่ืนคําขอฯไมส่ามารถสง่มอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแบบตรวจสอบคําขอและ

บนัทกึข้อบกพร่อง 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

 ผู้ประกอบการย่ืน

คําขอและเอกสารหลกัฐาน

ประกอบการพิจารณา 

(ตามวนัเวลาท่ีนดัหมาย

ลว่งหน้าผา่นทางโทรศพัท์ ) 
 

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

 เจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบความครบถ้วน

ของเอกสารหลกัฐาน 
 

15 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

 กรณีเอกสารไม่

ครบถ้วนให้ผู้ ย่ืนคําขอ

ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง

ตามบนัทกึข้อบกพร่อง

ภายในเวลาท่ีกําหนดและ

มาย่ืนท่ีเจ้าหน้าท่ีสํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัตรังตาม

รายช่ือท่ีระบใุนใบรับคําขอ 
 

0 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ ย่ืน

คําขอรอรับใบรับคําขอไว้

เป็นหลกัฐาน 
 

5 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

 กรณีสถานท่ีผลิต

อาหารตัง้อยูจ่งัหวดัตรัง

คณะผู้ประเมินของจงัหวดั

ตรังประเมินความถกูต้อง

และสอดคล้องตาม

กฎหมาย 
 

3 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

6) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้ มีอํานาจลงนามพิจารณา

อนญุาตหรือไมอ่นญุาตและ

ลงนาม 
 

1 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

7) 

- 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการ

พิจารณาภายใน 7 วนัทํา

การหลงัเสร็จสิน้การ

พิจารณาและออกใบสัง่

ชําระคา่ธรรมเนียม 
 

90 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 5 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 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) 

 แบบ

ตรวจสอบคําขอ

และบนัทกึ

ข้อบกพร่อง 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

2)  คําขอใบ สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แทนใบอนญุาต

ผลิตอาหาร 

(ตามแบบอ.4)  

(ผู้ ดําเนินกิจการ

หรือกรรมการท่ีมี

อํานาจลงนาม

ตามหนงัสือ

รับรองของนิติ

บคุคลเป็นผู้ลง

นามในแบบคํา

ขอฯ) 

3) 

ใบรับแจ้งความ 

(บนัทกึ

ประจําวนั) ท่ีระบุ

ใบอนญุาตผลิต

อาหารสญูหาย

ของสถานีตํารวจ

แหง่ท้องท่ีท่ี

ใบอนญุาตนัน้

สญูหาย 

- 1 0 ฉบบั (กรณีไมมี่

ใบอนญุาตชํารุด

หรือถกูทําลาย

บางสว่น) 

4) 

ใบอนญุาตผลิต

อาหารท่ีชํารุด

หรือถกูทําลาย

บางสว่นแล้วแต่

กรณี 

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 

5) 

 หนงัสือ

มอบอํานาจ

ทัว่ไป (กรณีผู้

ดําเนินกิจการไม่

สํานกัอาหาร 1 0 ฉบบั - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ได้มาดําเนินการ

ด้วยตนเอง) ตดิ

อากรแสตมป์ 30 

บาท (ตอ่ผู้ รับ

มอบอํานาจ 1 

คน) กรณีผู้ขอ

อนญุาตเป็นนิติ

บคุคลการมอบ

อํานาจทัว่ไปต้อง

เป็นไปตาม

เง่ือนไขของนิติ

บคุคลผู้ขอ

อนญุาตอาจต้อง

ประทบัตรา

สําคญัของบริษัท

ด้วยในกรณีท่ี

ระบไุว้ในหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคล 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร 

ค่าธรรมเนียม500 บาท 

หมายเหตุ (ใหผู้ยื้น่คําไปชําระค่าธรรมเนียมทีง่านการเงินสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังใช้เวลาโดยประมาณ 

15 นาทีเมื่อชําระค่าธรรมเนียมแลว้นําใบเสร็จรับเงินมารับใบแทนใบอนญุาตที ่OSSC สํานกังานสาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง) 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน• ศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

สขุภาพ (ศรป.) สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาชัน้1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์ตําบลตลาดขวญัอําเภอ

เมืองจงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556    E-mail 

:1556@fda.moph.go.th สายดว่น 1556  สํานกัอาหารโทร. 02-590-7320 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังกลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 181 หมูท่ี่ 4 ตําบลบ้าน

ควนอําเภอเมืองจงัหวดัตรัง 92000  โทรศพัท์/โทรสาร   0 7520 5625 

หมายเหตุ- 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบฟอร์มและตวัอยา่งการกรอก 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 18/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง

สสจ.สธ. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


