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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทน
ใบอนุญาตฯ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรและการขอใบแทนใบอนญุาตฯ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา     
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 
2) 

พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 

ค าสัง่จงัหวดัฉะเชิงเทรา ที ่3070/2556 ลงวนัที ่27 พฤศจิกายน 2556  เร่ือง มอบอ านาจใหน้ายแพทย์
สาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปฏิบติัราชการแทนตามกฎหมายในความรับผิดชอบของส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา ตามค าสัง่ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาที ่112/2547 ลงวนัที ่23 
กมุภาพนัธ์ 2547 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การ
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบตัิราชการเพ่ือบริการประชาชน  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  5   วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ

 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน     1.16  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  14  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอตอ่อายใุบอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัรและการขอใบ
แทนใบอนญุาตฯ  

11. ช่องทางการให้บริการ 
 สถานท่ีให้บริการ กรณีสถานทีน่ าเข้าตัง้อยู่ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา   

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 
Center : OSSC) เลขที ่31 ถ.ยทุธด าเนิน ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000   โทรศพัท์ 0 3851 1189 
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ตอ่ 114, 144, 081-8433647  โทรสาร  0 3851 2400 ณ / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด)  
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลกัเกณฑ์ 
 มาตรา 15 แหง่พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ.2522 ได้ก าหนดไว้วา่ ห้ามมิให้ผู้ใดน าเข้าซึง่อาหารเพ่ือจ าหนา่ย เว้นแต่
จะได้รับใบอนญุาตจากผู้อนญุาต การขออนญุาตและการอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนด
ไว้ในกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2522) 
 มาตรา 18 ก าหนดให้ใบอนญุาตน าเข้าอาหารท่ีออกตามมาตรา 15 แหง่พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ.2522 ให้ใช้ได้
จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีท่ีสามนบัแตปี่ท่ีออกใบอนญุาต ถ้าผู้ รับอนญุาตประสงค์จะขอตอ่อายใุบอนญุาตให้ย่ืนค า
ขอเสียก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุเม่ือได้ย่ืนค าขอดงักลา่วแล้วจะประกอบกิจการตอ่ไปก็ได้จนกว่าผู้อนญุาตจะสัง่ไม่
อนญุาตตอ่อายใุบอนญุาตนัน้ 
 มาตรา 22 ถ้าใบอนญุาตสญูหายหรือถกูท าลาย ให้ผู้ รับอนญุาตแจ้งตอ่ผู้อนญุาต และย่ืนขอรับใบแทนใบอนญุาต
ภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีทราบถึงการสญูหายหรือถกูท าลายดงักลา่ว การขอรับใบแทนใบอนญุาตและการออกใบแทน
ใบอนญุาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบบัท่ี 2) 
เง่ือนไข 
 ผู้ ย่ืนค าขอต้องย่ืนค าขอและเอกสารหลกัฐานด้วยตวัเองโดยการรับค าขอท่ี OSSC ส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา บริการด้วยระบบนดัหมายลว่งหน้าผ่านทางเว็บไซด์ส านกัอาหาร หรือทางโทรศพัท์ 
 ผู้ ย่ืนค าขอ ต้องสามารถมีอ านาจตดัสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไมใ่ชผู่้ด าเนินกิจการหรือ
กรรมการผู้ มีอ านาจของนิตบิคุคลให้มีหนงัสือมอบอ านาจเป็นผู้ด าเนินการแทนแนบด้วย) 
 ก าหนดให้ผู้ ย่ืนค าขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบค าขอและหลกัฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้อง ตาม
แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ ส่วนเอกสารอ่ืนๆ บคุคลท่ีสามารถลงนามรับรอง ได้แก่ ผู้ด าเนิน
กิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจฯ หรือ ผู้ รับมอบอ านาจ 
 การไมอ่นญุาตค าขอ : ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทราจะพิจารณาไมอ่นญุาตค าขอฯ ในกรณีท่ีผลการ
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแล้วพบวา่ไมส่มบรูณ์หรือไมถ่กูต้องตามหลกักฎหมายและหลกัวิชาการ หรือไมส่อดคล้อง
ตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในคูมื่อส าหรับประชาชน 
 การคืนค าขอ : ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทราจะสง่คืนค าขอฯ พร้อมเอกสารหลกัฐานให้แก่ผู้ ย่ืนค าขอฯ ใน
กรณีท่ีผู้ ย่ืนค าขอฯ ไมส่ามารถสง่มอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแบบตรวจสอบค าขอ
และบนัทกึข้อบกพร่อง 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอและ
เอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณา 
 

0 นาที กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐาน 
 

15 นาที กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วน ให้
ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบนัทึก
ข้อบกพร่อง ภายในวนัเวลา
ท่ีก าหนด และมาย่ืนท่ี
เจ้าหน้าท่ีตามรายช่ือท่ีระบุ
ในใบรับค าขอ 
 

0 นาที กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ ย่ืน
ค าขอรอรับใบรับค าขอไว้
เป็นหลกัฐาน 
 

5 นาที กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

 

5) 

การพิจารณา 
 

ผู้ประเมิน/คณะประเมิน/
ผู้ เช่ียวชาญ ด าเนินการ
ประเมินความสอดคล้อง
ตามกฎหมาย 
 

24 ชัว่โมง กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

6) 
การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีน าเข้าอาหาร
ตัง้อยูจ่งัหวดัฉะเชิงเทรา 
คณะผู้ประเมินของจงัหวดั 

0 วนัท าการ กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั

(ระยะเวลาการ
พิจารณา ขึน้กบั 
สาธารณสขุ
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ประเมินความถกูต้องและ
สอดคล้องตามกฎหมายทัง้
ด้านสถานท่ี (กรณีตรวจ
สถานท่ี) และด้านเอกสาร 
 

สาธารณสขุ จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา) 

7) 

การลงนาม 
 

ผู้ มีอ านาจลงนาม พิจารณา
อนญุาตหรือไมอ่นญุาต 
 

1 วนัท าการ กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

8) 

- 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการ
พิจารณาภายใน 7 วนัท า
การหลงัเสร็จสิน้การ
พิจารณา ออกใบสัง่ช าระ
คา่ธรรมเนียม และสง่มอบ
ใบอนญุาตให้ผู้ประกอบการ
ตอ่ไป 
 

90 นาที กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชั
สาธารณสขุ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   5  วนัท าการ 
 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 5 วนัท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

กรณีการขอตอ่
อายใุบอนญุาต
น าหรือสัง่อาหาร
เข้ามาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบ อ.8) : 1.
 แบบ
ตรวจสอบค าขอ
และบนัทกึ
ข้อบกพร่อง  

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

1 0 ฉบบั - 

2) 

2.ค าขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร
ตาม (แบบ อ.8)(
ดไูด้ใน
แบบฟอร์ม
ตวัอยา่ง) 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

1 0 ฉบบั (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิติบคุคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 

3) 

3.ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบ อ.7) ท่ี
ได้รับอนญุาตไว้  

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

1 0 ฉบบั - 

4) 
4.เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง  

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

0 1 ชดุ (ได้แก่ 4.1 ส าเนา
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บคุคลท่ีแจ้ง
วตัถปุระสงค์ และ
ผู้ มีอ านาจลงช่ือ
แทนนิติบคุคลผู้ขอ
อนญุาต (เฉพาะ
นิติ
บคุคล)(คดัลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 
6 เดือน) 
4.2 ส าเนาหนงัสือ
รับรองสญัชาติ
ของนิติบคุคลจาก
กระทรวงพาณิชย์ 
(บญัชีรายช่ือผู้ ถือ
หุ้น) (เฉพาะนิติ
บคุคลท่ีเป็น
บริษัท) )(คดัลอก
จากกระทรวง
พาณิชย์ไว้ไมเ่กิน 
6 เดือน) ในกรณีท่ี
ผู้ขออนญุาตเป็น
นิตบิคุคลตา่งด้าว 
ต้องย่ืนหนงัสือ
รับรองการ
ประกอบธุรกิจนิติ
บคุคลตา่งด้าว
จากกระทรวง
พาณิชย์วา่ไมข่ดั
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พระราชบญัญตัิ
การประกอบธุรกิจ
คนตา่งด้าว พ.ศ. 
2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีขอ
อนญุาต จ านวน 1 
ฉบบั หรือบตัร
สง่เสริมการลงทนุ
ตามประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีได้รับการ
สง่เสริมการลงทนุ
ผลิตเพ่ือจ าหน่าย
จากส านกังาน
คณะกรรมการ
สง่เสริมการลงทนุ 
(บีโอไอ) 
) 

5) 

5.หนงัสือแสดง
วา่เป็นผู้ได้รับ
มอบหมายให้
ด าเนินกิจการ
ของนิติบคุคลผู้
ขออนญุาต 
(เฉพาะนิติ
บคุคล)  

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท (ตอ่ผู้
ด าเนินกิจการ 1 
คน) อาจต้อง
ประทบัตราส าคญั
ของบริษัทในกรณี
ท่ีระบไุว้ในหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล 
ทัง้นีใ้ห้แนบส าเนา
บตัรประชาชน 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรือส าเนาหนงัสือ
เดนิทาง (กรณีตา่ง
ด้าว)ของกรรมการ
ผู้ มีอ านาจลงนาม
ของนิติบคุคลท่ีลง
นามในหนงัสือ
มอบอ านาจ
แตง่ตัง้ฯ(และกรณี
มีการเปล่ียนแปลง
ผู้ด าเนินกิจการให้
ปฏิบตัิตามเง่ือนไข
การเปล่ียนแปลงผู้
ด าเนินกิจการ
ด้วย) 

6) 

6. หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท (ตอ่ผู้ รับ
มอบอ านาจ 1 
คน) โดยระบุ
อ านาจให้ชดัเจน 
เชน่ มีอ านาจใน
การย่ืนค าขอฯ /
แก้ไขเพิ่มเตมิ/ลง
ช่ือรับทราบ
ข้อบกพร่อง เป็น
ต้น กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาต และแนบ
ส าเนาบตัร
ประชาชนของ
กรรมการผู้ มี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ฯ ทัง้นีใ้ห้แนบ
ส าเนาบตัร
ประชาชนผู้ รับ
มอบอ านาจด้วย) 

7) 

กรณีการขอใบ
แทนใบอนญุาต
น าหรือสัง่อาหาร
เข้ามาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบ อ.9) : 1.
แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทึก
ข้อบกพร่อง  

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

1 0 ฉบบั - 

8) 

2.ค าขอใบแทน
ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร 
(แบบ อ.9) (ดไูด้
ในแบบฟอร์ม
ตวัอยา่ง) 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

1 0 ฉบบั (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ของนิติบคุคลเป็น
ผู้ลงนามในแบบ
ค าขอฯ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

9) 

3.ใบรับแจ้งความ
วา่ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัร
สญูหายของ
สถานีต ารวจแหง่
ท้องท่ีท่ี
ใบอนญุาตนัน้
สญูหาย หรือ
ใบอนญุาตน า
หรือสัง่อาหารเข้า
มาใน
ราชอาณาจกัรท่ี
ช ารุดหรือถกู
ท าลาย  แล้วแต่
กรณี 

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

1 0 ฉบบั - 

10) 

4.หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง)  

กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ 

1 0 ฉบบั (ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท (ตอ่ผู้ รับ
มอบอ านาจ 1 
คน) โดยระบุ
อ านาจให้ชดัเจน 
เชน่ มีอ านาจใน
การย่ืนค าขอฯ /
แก้ไขเพิ่มเตมิ/ลง
ช่ือรับทราบ
ข้อบกพร่อง เป็น
ต้น กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บคุคลการมอบ
อ านาจทัว่ไปต้อง
เป็นไปตาม
เง่ือนไขของนิติ
บคุคลผู้ขอ
อนญุาต และแนบ
ส าเนาบตัร
ประชาชนของ
กรรมการผู้ มี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือรับรอง
ฯ ทัง้นีใ้ห้แนบ
ส าเนาบตัร
ประชาชนผู้ รับ
มอบอ านาจด้วย) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

 
1) การต่ออายุใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 

คา่ธรรมเนียมใบอนญุาต 15,000 บาท 
 

2) ใบแทนใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 
คา่ธรรมเนียมใบแทนใบอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร 500 บาท 
การช าระค่าธรรมเนียม ขอ้1-2 สามารถช าระค่าธรรมเนียมไดที้ ่
กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น. 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน   ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)  

 เลขท่ี 31 ถ.ยทุธด าเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
2) ช่องทางการร้องเรียน  สายด่วน 1556 
3) 
4) 

ช่องทางการร้องเรียน  E-mail :noinoiok@gmail.com 

ช่องทางการร้องเรียน  โทรศพัท์หมายเลข  0 3851 1189, 0 3851 1640, 0 3881 4337 ตอ่ 114,144 , 
08 1843 3647 

4) 
5) 
 
 

ช่องทางการร้องเรียน  โทรสาร 0 3851 2400 
ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้  ปณ.1111 เลขท่ี 1 
ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

 
1) แบบ (อ.8) ค าขอตอ่อายใุบอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร 
2) แบบ (อ.9) ค าขอใบแทนใบอนญุาตน าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร 
3) ตวัอยา่งหนงัสือแสดงวา่เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจการของนิตบิคุคลผู้ขออนญุาต 
4) ตวัอยา่งหนงัสือมอบอ านาจทัว่ไป (กรณีผู้ด าเนินกิจการไมไ่ด้มาด าเนินการด้วยตนเอง) 
5) แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (checklist) 

 
19. หมายเหตุ 
1. ระยะเวลาด าเนินการรวม 5 วนัท าการโดยเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตไ่ด้รับเอกสารท่ีครบถ้วน จนถึง ลงนามอนญุาตโดยผู้
มีอ านาจ ไมน่บัระยะเวลาการแก้ไขเอกสารให้สมบรูณ์หรือการชีแ้จงข้อมลูของผู้ประกอบการ 
2.  การตรวจสถานท่ีน าเข้าหรือสถานท่ีเก็บอาหารให้เป็นไปตามข้อก าหนดในคูมื่อส าหรับประชาชนของส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัประกอบด้วยตามกรณี 
 
 
 
 
 






