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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช

สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การกําหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  3 วันทําการ  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0.08 
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 1 
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 1 
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทน

ใบอนุญาตฯ  
11. ชองทางการใหบริการ  

  
1) สถานท่ีใหบริการ  1.ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณ สุข 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ช้ัน 3  อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท 0 44 836826-9 ตอ 301-302 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ -(มีพักเท่ียง) 

 
 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ 
 มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดกําหนดไววา หามมิใหผูใดนําเขาซ่ึงอาหารเพื่อจําหนาย เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน

ที�จดัรปูแบบ: แบบอกัษร: ไม ่ตวัหนา,
แบบอกัษรภาษาที�ซบัซอ้น: ไม ่ตวัหนา

ที�จดัรปูแบบ: แบบอกัษร: ไม ่ตวัหนา,
แบบอกัษรภาษาที�ซบัซอ้น: ไม ่ตวัหนา

ที�จดัรปูแบบ: แบบอกัษร: ไม ่ตวัหนา,
แบบอกัษรภาษาที�ซบัซอ้น: ไม ่ตวัหนา
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กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2522) 
 มาตรา 18 กําหนดใหใบอนุญาตนําเขาอาหารท่ีออกตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ใหใชไดจนถึง
วันท่ี 31 ธันวาคมของปท่ีสามนับแตปท่ีออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอเสียกอน
ใบอนุญาตส้ินอายุ เม่ือไดยื่นคําขอดังกลาวแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะส่ังไมอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาตนั้น 
 มาตรา 22 ถาใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ใหผูรับอนุญาตแจงตอผูอนุญาต และยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 2) 
 
 
เง่ือนไข 
 ผูยื่นคําขอตองยื่นคําขอและเอกสารหลักฐานดวยตัวเองท่ี ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชัยภูมิ ศูนยราชการ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 ผูยื่นคําขอ ตองสามารถมีอํานาจตัดสินใจและลงนามรับทราบขอบกพรองได (กรณีไมใชผูดําเนินกิจการหรือกรรมการผูมี
อํานาจของนิติบุคคลใหมีหนังสือมอบอํานาจเปนผูดําเนินการแทนแนบดวย ) 
 กําหนดใหผูยื่นคําขอตองจัดเรียงเอกสารแบบคําขอและหลักฐานประกอบ พรอมตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง ตามแบบ
ตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (Checklist) และใหผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเปนผูลงนามในแบบคําขอฯ สวนเอกสารอื่นๆ บุคคลท่ีสามารถลงนามรับรอง ไดแก ผูดําเนินกิจการหรือ
กรรมการท่ีมีอํานาจฯ หรือ ผูรับมอบอํานาจ 
 การไมอนุญาตคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิจะพิจารณาไมอนุญาตคําขอฯ ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานแลวพบวาไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรือไมสอดคลองตามรายละเอียดท่ี
ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน 
 การคืนคําขอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิจะสงคืนคําขอฯ พรอมเอกสารหลักฐานใหแกผูยื่นคําขอฯ ในกรณีท่ีผู
ยื่นคําขอฯ ไมสามารถสงมอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแบบตรวจสอบคําขอและบันทึก
ขอบกพรอง 
 
 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูประกอบการยื่นคําขอและ
เอกสารหลักฐาน 
 

0 นาที ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ชัยภูมิ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐาน 
 

30 นาที ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมครบถวน ให
ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข
ขอบกพรองตามบันทึก
ขอบกพรอง ภายในเวลาท่ีผู
ยื่นคําขอกําหนด และมายื่น
ท่ีเจาหนาท่ีศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ 
กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิตามรายช่ือท่ีระบุ
ในใบรับคําขอ 
 

0 นาที - (ดําเนินการโดยผู
ยื่นคําขอ) 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถวนผูยื่นคํา
ขอรอรับใบรับคําขอไวเปน
หลักฐาน 
 

5 นาที -ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

 

5) การพิจารณา 
 

สถานท่ีนําเขาอาหารตั้งอยู
จังหวัดชัยภูมิ เจาหนาท่ี
ศูนยบริการผลิตภัณฑ
สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิตรวจสอบความ
ถูกตองและสอดคลองตาม
กฎหมาย  

 ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

ไมนับรวม
ระยะเวลาคณะผู
ประเมิน/
ผูเช่ียวชาญ
ประเมินความ
ถูกตองและ
สอดคลองตาม
กฎหมายท้ังดาน
สถานท่ี(โดยการ
ตรวจสอบสถานท่ี
ผลิต)และดาน
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

เอกสาร 
6) การลงนาม 

 

ผูมีอํานาจลงนาม พิจารณา
อนุญาตหรือไมอนุญาต 
(กรณีนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิเปนผูอนุญาต) 
 

1 วันทําการ ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

-1.กรณีผูวา
ราชการจังหวัด
ชัยภูมิเปนผู
อนุญาตใชเวลา 5 
วันทําการ 

7) - 
 

เจาหนาท่ีแจงผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันทําการ
หลังเสร็จส้ินการพิจารณา 
ออกใบส่ังชําระคาธรรมเนียม 
(แลวแตกรณี) และสงมอบ
ใบอนุญาตใหผูประกอบการ
ตอไป 
 

1วัน ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภคฯสสจ.
ชัยภูมิ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   3 วันทําการ 
 

14. งานบริการน้ี ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 5 วันทําการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) ทะเบียนบานของ
ผูขออนุญาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

2) บัตรประจําตัว
ประชาชน ผูขอ
อนุญาต 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

3) ผูขออนุญาตเปน
คนตางดาวยื่น
หนังสือเดินทาง   

กระทรวงการ
ตางประเทศของ
ประเทศนั้นๆ 

0 1 ฉบับ  

4) ผูขออนุญาตเปน
คนตางดาว ตอง
ยื่นหนังสือ
อนุญาตใหทํางาน

กระทรวงแรงงาน
หรือผูวาราชการ
จังหวัด 

0 1 ฉบับ  
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ในประเทศ 
5) หนังสือรับรอง

การจดทะเบียน
นิติบุคคลท่ีแจง
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงช่ือ
แทนนิติบุคคลผู
ขออนุญาต 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

6) หนังสือรับรอง
สัญชาติของนิติ
บุคคล (บัญชี
รายช่ือ ผูถือหุน) 
(เฉพาะนิติบุคคล
ท่ีเปนบริษัท) ) 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ (คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน) 

7) หนังสือรับรอง
การประกอบ
ธุรกิจนิติบุคคล
ตางดาววาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบ
ธุรกิจคนตางดาว 
พ.ศ. 2542 ตาม
ประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีขอ
อนุญาต หรือบัตร
สงเสริมการลงทุน
ตามประเภท
ธุรกิจอาหารท่ี
ไดรับการสงเสริม
การลงทุน 

กระทรวงพาณิชย 0 1 ฉบับ  

8) ทะเบียนบานของ
สถานท่ีผลิตและ
สถานท่ีเก็บ
อาหาร 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

9) ทะเบียนบาน
สํานักงานใหญ  

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ  

10) หนังสือสําคัญ
แสดงการจด
ทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน 

สํานักงานเกษตร
อําเภอ 

0 1 ฉบับ  
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

11) คําส่ังสํานักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา เร่ือง 
ยายและแตงตั้ง
ขาราชการครูและ
บุคลากร
การศึกษา(ของ
ผูอํานวยการ
โรงเรียน) 

สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

0 1 ฉบับ  

 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 1.กรณีการขอตอ
อายุใบอนุญาตนํา
หรือส่ังอาหารเขา
มาใน
ราชอาณาจักร 
(แบบ อ.8) :  

     

2) 1.1แบบ
ตรวจสอบคําขอ
และบันทึก
ขอบกพรองคําขอ
ตออายุใบอนุญาต
นําหรือส่ังอาหาร
เขามาใน
ราชอาณาจักร
ตาม (แบบ อ.8) 

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

1 0 ฉบับ - 

3) 1.2คําขอตออายุ
ใบอนุญาตนําหรือ
ส่ังอาหารเขามา
ในราชอาณาจักร
ตาม (แบบ อ.8)(
ดูไดในแบบฟอรม
ตัวอยาง) 

สํานักอาหาร 1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ) 

4) 1.3ใบอนุญาตนํา ศูนยบริการ 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

หรือส่ังอาหารเขา
มาใน
ราชอาณาจักร 
(แบบ อ.7) ท่ี
ไดรับอนุญาตไว  

ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

5) 1.4เอกสารท่ี
เกี่ยวของ ไดแก 
(ดูรายละเอียด
ตามหมายเหตุ)  

 0 1 ชุด  1.ใบทะเบียน
พาณิชย (เฉพาะ
บุคคลธรรมดา) 
2.หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติ
บุคคลท่ีแจง
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงช่ือ
แทนนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต (เฉพาะ
นิติบุคคล)(คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชยไวไมเกิน 6 
เดือน) 
) 
3. หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติ
บุคคลท่ีแจง
วัตถุประสงค และ
ผูมีอํานาจลงช่ือ
แทนนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต (เฉพาะ
นิติบุคคล)(คัดลอก
จากกระทรวง
พาณิชยไวไมเกิน 6 
เดือน) 
4.หนังสือรับรอง
สัญชาติของนิติ
บุคคลจาก
กระทรวงพาณิชย 
(บัญชีรายช่ือผูถือ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

หุน) (เฉพาะนิติ
บุคคลท่ีเปนบริษัท) 
)(คัดลอกจาก
กระทรวงพาณิชย
ไวไมเกิน 6 เดือน) 
ในกรณีท่ีผูขอ
อนุญาตเปนนิติ
บุคคลตางดาว ตอง
ยื่นหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจ
นิติบุคคลตางดาว
จากกระทรวง
พาณิชยวาไมขัด
พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจ
คนตางดาว พ.ศ. 
2542 ตามประเภท
ธุรกิจอาหารท่ีขอ
อนุญาต จํานวน 1 
ฉบับ หรือบัตร
สงเสริมการลงทุน
ตามประเภทธุรกิจ
อาหารท่ีไดรับการ
สงเสริมการลงทุน
ผลิตเพื่อจําหนาย
จากสํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน 
(บีโอไอ) 
) 

6) 1.5หนังสือแสดง
วาเปนผูไดรับ
มอบหมายให
ดําเนินกิจการของ
นิติบุคคลผูขอ
อนุญาต (เฉพาะ

 1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 
30 บาท (ตอผู
ดําเนินกิจการ 1 
คน) อาจตอง
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัทในกรณี
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

นิติบุคคล)  ท่ีระบุไวในหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 
ท้ังนี้ใหแนบสําเนา
บัตรประชาชน 
หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีตาง
ดาว)ของกรรมการ
ผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลท่ีลง
นามในหนังสือมอบ
อํานาจแตงตั้งฯ
(และกรณีมีการ
เปล่ียนแปลงผู
ดําเนินกิจการให
ปฏิบัติตามเง่ือนไข
การเปล่ียนแปลงผู
ดําเนินกิจการดวย) 

7) 6. หนังสือมอบ
อํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง) 

 1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 
30 บาท (ตอผูรับ
มอบอํานาจ 1 คน) 
โดยระบุอํานาจให
ชัดเจน เชน มี
อํานาจในการยื่น
คําขอฯ /แกไข
เพิ่มเติม/ลงช่ือ
รับทราบ
ขอบกพรอง เปน
ตน กรณีผูขอ
อนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบ
อํานาจท่ัวไปตอง
เปนไปตามเง่ือนไข
ของนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต และแนบ
สําเนาบัตร
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ประชาชนของ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองฯ 
ท้ังนี้ใหแนบสําเนา
บัตรประชาชนผูรับ
มอบอํานาจดวย) 

8) 2.กรณีการขอใบ
แทนใบอนุญาต
นําหรือส่ังอาหาร
เขามาใน
ราชอาณาจักร 
(แบบ อ.9)  

     

9) 2.1แบบ
ตรวจสอบคําขอ
และบันทึก
ขอบกพรองคําขอ
ใบแทนใบอนุญาต
นําหรือส่ังอาหาร
เขามาใน
ราชอาณาจักร 
(แบบ อ.9) 

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

1 0 ฉบับ  

10) 2.2คําขอใบแทน
ใบอนุญาตนําหรือ
ส่ังอาหารเขามา
ในราชอาณาจักร 
(แบบ อ.9) (ดูได
ในแบบฟอรม
ตัวอยาง) 

สํานักอาหาร 1 0 ฉบับ (ผูดําเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอ
ฯ) 
 

11) 2.3 ใบรับแจง
ความวา
ใบอนุญาตนําหรือ
ส่ังอาหารเขามา
ในราชอาณาจักร
สูญหายหรือ 

สถานีตํารวจแหง
ทองท่ีท่ีใบอนุญาต
นั้นสูญหาย 

1 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

12) 2.4ใบอนุญาตนํา
หรือส่ังอาหารเขา
มาใน
ราชอาณาจักรท่ี
ชํารุดหรือถูก
ทําลายแลวแต
กรณี 

ศูนยบริการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคฯ
สสจ.ชัยภูมิ 

1 0 ฉบับ - 

13) 2.5หนังสือมอบ
อํานาจท่ัวไป 
(กรณีผูดําเนิน
กิจการไมไดมา
ดําเนินการดวย
ตนเอง)  

 1 0 ฉบับ (ติดอากรแสตมป 
30 บาท (ตอผูรับ
มอบอํานาจ 1 คน) 
โดยระบุอํานาจให
ชัดเจน เชน มี
อํานาจในการยื่น
คําขอฯ /แกไข
เพิ่มเติม/ลงช่ือ
รับทราบ
ขอบกพรอง เปน
ตน กรณีผูขอ
อนุญาตเปนนิติ
บุคคลการมอบ
อํานาจท่ัวไปตอง
เปนไปตามเง่ือนไข
ของนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต และแนบ
สําเนาบัตร
ประชาชนของ
กรรมการผูมี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองฯ 
ท้ังนี้ใหแนบสําเนา
บัตรประชาชนผูรับ
มอบอํานาจดวย) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) การตออายุใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร 

หมายเหตุ คาธรรมเนียม 15,000 บาท 
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2) ใบแทนใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร 

หมายเหตุ คาธรรมเนียม 500 บาท 
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ ช้ัน 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ        

อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 0 44-836826-9 
หมายเหตุ  

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ. ช้ัน 1 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
36000 โทรศัพท 044-836826-9 
หมายเหตุ  

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยจัดการเร่ืองรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ  
(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(ช้ัน 1 อาคาร A ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000 
หมายเหตุ - 

4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบ อ.8 

-คําขอตออายุใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร(แบบ อ.8) 
-ตัวอยางการกรอกคําขอตออายุใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร(แบบ อ.8) 
 

2) แบบ อ.9 
-คําขอใบแทนใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร(แบบ อ.9) 
-ตัวอยางการกรอกคําขอใบแทนใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร(แบบ อ.9) 
 

3) ตัวอยางหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต  
--ตัวอยางหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต (เฉพาะนิติบุคคล) 
-ตัวอยางการกรอกหนังสือแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคลผูขออนุญาต(เฉพาะนิติ
บุคคล) 
 

4) ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจท่ัวไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง) 
-ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจท่ัวไป (กรณีผูดําเนินกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง) 
 

5) แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง (checklist) 
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-แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรอง-คําขอตออายุใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร
(แบบ อ.8) 
-แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองคําขอใบแทนใบอนุญาตนําหรือส่ังอาหารเขามาในราชอาณาจักร
(แบบ อ.9) 

 
19. หมายเหต ุ
1. ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วันทําการโดยเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารท่ีครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว และแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผูมี
อํานาจ ไมนับระยะเวลาการแกไขเอกสารใหสมบูรณหรือการช้ีแจงขอมูลของผูประกอบการ 
 
2.  การตรวจสถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหารใหเปนไปตามขอกําหนดในคูมือสําหรับประชาชนของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิประกอบดวยตามกรณี 
 
3.  เอกสารท่ีเปนสําเนาท้ังหมดตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามตามหนั งสือ
รับรองของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํานาจท่ัวไปท่ีมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาเอกสารได  


