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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตผลิตอำหำร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอรับใบแทนใบอนญุาตผลิตอาหาร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นภมูิภาค (เฉพาะจงัหวดันนทบรีุ)  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ือง ก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชน  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  5 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอรับใบแทนใบอนญุาตผลิตอาหารร 19/05/2558 
13:10  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ กรณีสถานทีผ่ลิตตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) ชัน้ 1 
ตึกส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสขุ  
ถ.ติวานนท์ นนทบรีุ 11000 
โทรศพัท์: 0 2590 7443, 0 2590 7320 
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/P-FOOD/index.php 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (กรุณานดัหมายล่วงหนา้ผ่านเวปไซด์ส านกัอาหาร http://203.157.72.105/foodbooking/   หรือ
โทรศพัท์ 0 2590 7187, 0 2590 7011 เพือ่ความสะดวกในการรับบริการ) 
 

2) สถานท่ีให้บริการ กรณีสถานทีผ่ลิตตัง้อยู่จงัหวดันนทบรีุ และผลิตอาหารที่มีการมอบอ านาจให้
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเป็นผู้อนญุาต 
กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

88 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11000  
/ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 15:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (เฉพาะกรณียืน่ค าขออนญุาต) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
หลกัเกณฑ์ 
 
มาตรา 22 แหง่ พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 ถ้าใบอนญุาตสญูหายหรือถกูท าลาย ให้ผู้ รับอนญุาตแจ้งตอ่ผู้อนญุาต และย่ืน
ขอรับใบแทนใบอนญุาตภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีทราบถึงการสญูหายหรือถกูท าลายดงักลา่ว การขอรับใบแทน
ใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนญุาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบบั
ท่ี 1) 
 
เง่ือนไข 
 
1. การรับค าขอท่ี OSSC ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา บริการด้วยระบบนดัหมายลว่งหน้าผ่านทางเว็บไซด์
ส านกัอาหารหรือทางโทรศพัท์ 
 
2. ผู้มาย่ืนค าขอ ต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีและผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนค าขอได้ และมีอ านาจตดัสินใจ
และลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไมใ่ชผู่้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอ านาจของนิติบคุคลให้มีหนงัสือมอบ
อ านาจให้มีอ านาจด าเนินการแทนแนบด้วย) 
 
3. ก าหนดให้ผู้ ย่ืนค าขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบค าขอและหลกัฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้อง ตาม
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แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ ส่วนเอกสารอ่ืนๆ บคุคลท่ีสามารถลงนามรับรองได้แก่ ผู้ด าเนิน
กิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจฯ หรือ ผู้ รับมอบอ านาจ 
 
4. การไมอ่นญุาตค าขอ : ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะพิจารณาไม่
อนญุาตค าขอฯ ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแล้วพบว่าไมส่มบรูณ์หรือไมถ่กูต้องตามหลกักฎหมายและ
หลกัวิชาการ หรือไมส่อดคล้องตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในคูมื่อส าหรับประชาชน 
 
5. การคืนค าขอ : ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะสง่คืนค าขอฯ พร้อม
เอกสารหลกัฐานให้แก่ผู้ ย่ืนค าขอฯ ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนค าขอฯ ไมส่ามารถสง่มอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนได้ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอและ
เอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณา 
(ตามวนัเวลาท่ีนดัหมาย
ลว่งหน้าผา่นทางเวปไซต์
ส านกัอาหาร/ทางโทรศพัท์ 
หรือกรณีย่ืนค าขอฯท่ี
ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดัตามคูมื่อส าหรับ
ประชาชนของส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัท่ี
ก าหนดไว้) 

0 นาที ส านกัอาหาร - 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐาน  

15 นาที ส านกัอาหาร - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วน ให้
ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบนัทึก
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาท่ี
ก าหนด และมาย่ืนท่ี
เจ้าหน้าท่ีส านกัอาหารตาม
รายช่ือท่ีระบใุนใบรับค าขอ 

0 นาที ส านกัอาหาร - 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ ย่ืน
ค าขอรอรับใบรับค าขอไว้
เป็นหลกัฐาน 

5 นาที ส านกัอาหาร - 

5) การพิจารณา 
 

ผู้ประเมิน/คณะประเมิน/
ผู้ เช่ียวชาญ ด าเนินการ
ประเมินความสอดคล้อง
ตามกฎหมาย 

24 ชัว่โมง ส านกัอาหาร - 

6) การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร
ตัง้อยู่ตา่งจงัหวดั คณะผู้
ประเมินของจงัหวดั 
ประเมินความถกูต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมาย 

0 นาที ส านกังาน
ปลดักระทรวง
สาธารณสขุ 

(ระยะเวลาขึน้กบั
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันัน้ๆ) 

7) การลงนาม 
 

ผู้ มีอ านาจลงนาม พิจารณา
อนญุาตหรือไมอ่นญุาต 
และลงนาม 
 

1 วนัท าการ ส านกัอาหาร (กรณีสถานท่ีผลิต
ตัง้อยู่ตา่งจงัหวดั 
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัเป็นผู้
พิจารณาลงนาม 
และระยะเวลา
ขึน้กบัส านกังาน
สาธารณสขุ
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

จงัหวดันัน้ๆ) 
8) การแจ้งผลพิจารณา 

 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการ
พิจารณาภายใน 7 วนัท า
การหลงัเสร็จสิน้การ
พิจารณาและออกใบสัง่
ช าระคา่ธรรมเนียม 

90 นาที ส านกัอาหาร (กรณีสถานท่ีผลิต
ตัง้อยู่ตา่งจงัหวดั 
ขึน้กบัส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันัน้ๆ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   5 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 5 วนัท าการ 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) แบบตรวจสอบ
ค ำขอและบนัทึก
ข้อบกพร่อง  

ส ำนกัอำหำร 1 0 ฉบบั - 

2) ค ำขอใบแทน
ใบอนญุำตผลิต
อำหำร (ตำม
แบบ อ.4)  (ผู้
ด ำเนินกิจกำร

ส ำนกัอำหำร 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

หรือกรรมกำรท่ีมี
อ ำนำจลงนำม
ตำมหนงัสือ
รับรองของนิติ
บคุคลเป็นผู้ลง
นำมในแบบค ำ
ขอฯ) 

3) ใบรับแจ้งควำม 
(บนัทกึ
ประจ ำวนั) ท่ีระบุ
ใบอนญุำตผลิต
อำหำรสญูหำย
ของสถำนีต ำรวจ
แหง่ท้องท่ีท่ี
ใบอนญุำตนัน้
สญูหำย 

- 1 0 ฉบบั (กรณีไมมี่
ใบอนญุำตช ำรุด
หรือถกูท ำลำย
บำงสว่น) 

4) ใบอนญุำตผลิต
อำหำรท่ีช ำรุด
หรือถกูท ำลำย
บำงสว่น แล้วแต่
กรณี 

ส ำนกัอำหำร 1 0 ฉบบั - 

5) หนงัสือมอบ
อ ำนำจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด ำเนิน
กิจกำรไมไ่ด้มำ
ด ำเนินกำรด้วย
ตนเอง) ติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท 
(ตอ่ผู้ รับมอบ

ส ำนกัอำหำร 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อ ำนำจ 1 คน) 
กรณีผู้ขอ
อนญุำตเป็นนิติ
บคุคลกำรมอบ
อ ำนำจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตำม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุำต อำจต้อง
ประทบัตรำ
ส ำคญัของบริษัท
ด้วย ในกรณีท่ี
ระบไุว้ในหนงัสือ
รับรองกำรจด
ทะเบียนนิติ
บคุคล 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ใบแทนใบอนุญำตผลิตอำหำร 

หมำยเหตุ - 
 

(ใหผู้ยื้น่ค าไปช าระค่าธรรมเนียมทีฝ่่ายการเงินซ่ึงอยู่ในศูนย์บริการ OSSC ใช้เวลาโดยประมาณ 15 นาที เมื่อ
ช าระค่าธรรมเนียมแลว้ น าใบเสร็จรับเงินมารับใบแทนใบอนญุาตทีเ่คาน์เตอร์บริการ)   
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน • กรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นกรุงเทพ ศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปราม

การกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบั ผลิตภณัฑ์สขุภาพ (ศรป.) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน้1 อาคาร 
1 ถนนตวิานนท์  ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 
โทรสาร 0 2590 1556    E-mail :1556@fda.moph.go.th สายดว่น 1556  ส านกัอาหาร โทร. 02-590-7320 
หมายเหตุ - 
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2) ช่องทำงกำรร้องเรียน • กรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นจงัหวดันนทบรีุ ติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

88 หมู ่8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรษณีย์ 11000  

/ ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน หรือสง่จดหมายมาตามท่ีอยู ่หรือโทรศพัท์ท่ี 0-2950-3071-6 ตอ่ 111 

หมายเหตุ - 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

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. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบฟอร์มและตวัอยา่งการกรอก 

- 
 

19. หมำยเหตุ 
1. รวมระยะเวลาด าเนินการ 5 วนัท าการ โดยเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตไ่ด้รับเอกสารท่ีครบถ้วน จนถึง ลงนามอนญุาตโดยผู้
มีอ านาจ ไมน่บัรวมไมน่บัรวมระยะเวลาให้ค าปรึกษาแนะน าก่อนย่ืนค าขอ, เวลาปรับปรุง แก้ไขสถานท่ีผลิต ความไม่
พร้อมของผู้ประกอบการ และชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ 
 
2. เอกสารท่ีเป็นส าเนาทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลหรือผู้ รับมอบอ านาจทัว่ไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองเอกสารได้ 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 13/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย Piyawan Mankong 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 


