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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตผลิตอำหำร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพรหมเทพ ตาบลในเมื อง อาเภอเมื องอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220
E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (กรณี สถานที ผ่ ลิ ตตัง้ อยู่จงั หวัดอุบลราชธานี )
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
มาตรา 22 แห่ง พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 ถ้ าใบอนุญาตสูญหายหรื อถูกทาลาย ให้ ผ้ รู ับอนุญาตแจ้ งต่อผู้อนุญาต และยื่น
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ทราบถึงการสูญหายหรื อถูกทาลายดังกล่าว การขอรับใบแทน
ใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในกฎกระทรวง (ฉบับ
ที่ 1)
เงื่อนไข
1. ผู้ยื่นคาขอต้ องยื่นคาขอและเอกสารหลักฐานด้ วยตนเองโดยการรับคาขอที่ กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัช
สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. ผู้มายื่นคาขอ ต้ องสามารถให้ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคาขอได้ และมีอานาจตัดสินใจ
และลงนามรับทราบข้ อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผ้ ดู าเนินกิจการหรื อกรรมการผู้มีอานาจของนิติบคุ คลให้ มีหนังสือมอบ
อานาจให้ มีอานาจดาเนินการแทนแนบด้ วย)
3. กาหนดให้ ผ้ ยู ื่นคาขอต้ องจัดเรี ยงเอกสารแบบคาขอและหลักฐานประกอบ พร้ อมตรวจสอบให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง ตาม
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้ อบกพร่อง (Checklist) และให้ ผ้ ดู าเนินกิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลเป็ นผู้ลงนามในแบบคาขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลที่สามารถลงนามรับรองได้ แก่ ผู้ดาเนิน
กิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจฯ หรื อ ผู้รับมอบอานาจ
4. การไม่อนุญาตคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะพิจารณาไม่อนุญาตคาขอฯ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานแล้ วพบว่าไม่สมบูรณ์หรื อไม่ถกู ต้ องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ หรื อไม่สอดคล้ องตามรายละเอียดที่
ระบุไว้ ในคูม่ ือสาหรับประชาชน
5. การคืนคาขอ : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะส่งคืนคาขอฯ พร้ อมเอกสารหลักฐานให้ แก่ผ้ ยู ื่นคาขอฯ ในกรณีที่ผ้ ยู ื่น
คาขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ ครบถ้ วนได้ ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในแบบตรวจสอบคาขอและบันทึก
ข้ อบกพร่อง
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ประกอบการยื่น 0 นาที
คาขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบความครบถ้ วน
ของเอกสารหลักฐาน

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารไม่
0 นาที
ครบถ้ วน ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่อง
ตามบันทึกข้ อบกพร่อง
ภายในเวลาที่กาหนด และ
มายื่นที่เจ้ าหน้ าที่ตาม
รายชื่อที่ระบุในใบรับคาขอ

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีเอกสารครบถ้ วนผู้ยื่น
คาขอรอรับใบรับคาขอไว้
เป็ นหลักฐาน

10 นาที

การพิจารณา

กรณีสถานที่ผลิตอาหาร
ตังอยู
้ จ่ งั หวัดอุบลราชธานี
คณะผู้ประเมินของจังหวัด
ประเมินความถูกต้ องและ
สอดคล้ องตามกฎหมาย

5 วันทาการ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เสนอนายแพทย์สาธารณสุข 5 วันทาการ
จังหวัดอุบลราชธานีลงนาม

1)

2)

3)

4)

5)

6)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

30 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

หมำยเหตุ

-

-

-

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

-

สานักงาน
สาธารณสุข

(กรณีผ้ วู า่ ราชการ
จังหวัด

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

พิจารณาอนุญาต

7)

เจ้ าหน้ าที่แจ้ งผลการ
พิจารณาภายใน 7 วันทา
การหลังเสร็จสิ ้นการ
พิจารณาและส่งมอบให้
ผู้ประกอบการต่อไป

1 วันทาการ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
จังหวัด
อุบลราชธานี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

หมำยเหตุ

อุบลราชธานีเป็ นผู้
อนุญาตใช้ เวลา 7
วันทาการ)
-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 12 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบ
ตรวจสอบคำขอ
และบันทึก
ข้ อบกพร่อง
คำขอใบ
แทนใบอนุญำต

สำนักงำน
1
สำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี
สำนักงำน
1
สำธำรณสุขจังหวัด

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

3)

ผลิตอำหำร
(ตำมแบบ อ.4)
(ผู้ดำเนินกิจกำร
หรื อกรรมกำรที่มี
อำนำจลงนำม
ตำมหนังสือ
รับรองของนิติ
บุคคลเป็ นผู้ลง
นำมในแบบคำ
ขอฯ)
ใบรับแจ้ งควำม
(บันทึก
ประจำวัน) ที่ระบุ
ใบอนุญำตผลิต
อำหำรสูญหำย
ของสถำนีตำรวจ
แห่งท้ องที่ที่
ใบอนุญำตนัน้
สูญหำย
ใบอนุญำตผลิต
อำหำรที่ชำรุด
หรื อถูกทำลำย
บำงส่วน แล้ วแต่
กรณี
หนังสือ
มอบอำนำจ
ทัว่ ไป (กรณีผ้ ู
ดำเนินกิจกำรไม่
ได้ มำดำเนินกำร

4)

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

อุบลรำชธำนี

-

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

(กรณีไม่มี
ใบอนุญำตชำรุด
หรื อถูกทำลำย
บำงส่วน)

สำนักงำน
1
สำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี

0

ฉบับ

-

-

0

ฉบับ

(ติดอำกรแสตมป์
30 บำท (ต่อผู้รับ
มอบอำนำจ 1
คน) กรณีผ้ ขู อ
อนุญำตเป็ นนิติ

1
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ด้ วยตนเอง)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
บุคคลกำรมอบ
อำนำจทัว่ ไปต้ อง
เป็ นไปตำม
เงื่อนไขของนิติ
บุคคลผู้ขอ
อนุญำต อำจต้ อง
ประทับตรำสำคัญ
ของบริษัทด้ วย ใน
กรณีที่ระบุไว้ ใน
หนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนนิติ
บุคคล)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ใบแทนใบอนุญำตผลิตอำหำร
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ (ใชาระค่าธรรมเนียมได้ที่ กลุ่มงานคุม้ ครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี )

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์จดั การเรื่ องร้ องเรี ยนและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ศรป.) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชัน1
้ อาคาร 1 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเหตุ (โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556 E-mail:1556@fda.moph.go.th
สายด่วน 1556)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ถนนพรหมเทพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0
4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220 E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th
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3)

หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์ ม
2)

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ ม
-

3)

แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้ อบกพร่อง
-

19. หมำยเหตุ
1. การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้น 12 วันทาการ
2. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว จนถึง ลงนามอนุญาตโดยผู้มีอานาจ ไม่นบั รวมเวลาปรับปรุง แก้ ไขสถานที่ผลิต ความไม่พร้ อม
ของผู้ประกอบการ และชี ้แจงข้ อมูลของผู้ประกอบการและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
3. เอกสารที่เป็ นสาเนาทังหมดต้
้
องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผู้ดาเนินกิจการหรื อกรรมการที่มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลหรื อผู้รับมอบอานาจทัว่ ไปที่มีอานาจลงนามรับรองเอกสารได้

