
1/6 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักรและกำรขอใบแทนใบอนุญำตฯ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร: ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัอุบลรำชธำน ีกระทรวงสำธำรณสุข 
  

1. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
   หลักเกณฑ ์
 มำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญตัิอำหำร พ.ศ.2522 ได้ก ำหนดไว้ว่ำ หำ้มมิให้ผู้ใดน ำเข้ำซึ่งอำหำรเพื่อจ ำหน่ำย เว้นแต่จะ
ได้รับใบอนญุำตจำกผู้อนุญำต กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เปน็ไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2522) 
 มำตรำ 18 ก ำหนดให้ใบอนุญำตน ำเข้ำอำหำรที่ออกตำมมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ.2522 ให้ใช้ได้จนถึง
วันท่ี 31 ธันวำคมของปีท่ีสำมนับแต่ปีที่ออกใบอนุญำต ถ้ำผู้รับอนญุำตประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ยื่นค ำขอเสียก่อน
ใบอนุญำตสิ้นอำยุ เมื่อได้ยื่นค ำขอดังกล่ำวแล้วจะประกอบกิจกำรตอ่ไปก็ไดจ้นกว่ำผู้อนุญำตจะสั่งไม่อนุญำตต่ออำยุใบอนญุำต
นั้น 
 มำตรำ 22 ถ้ำใบอนุญำตสูญหำยหรือถูกท ำลำย ให้ผูร้ับอนุญำตแจ้งตอ่ผู้อนุญำต และยื่นขอรับใบแทนใบอนุญำตภำยใน
สิบห้ำวันนับแต่วันท่ีทรำบถึงกำรสญูหำยหรือถูกท ำลำยดังกล่ำว กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตและกำรออกใบแทนใบอนุญำต 
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 2) 
   เงื่อนไข 
 1) ผู้ยื่นค ำขอต้องยื่นค ำขอและเอกสำรหลักฐำนด้วยตนเองโดยกำรรับค ำขอท่ีกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดัอุบลรำชธำน ี
 2) ผู้ยื่นค ำขอ ต้องสำมำรถมีอ ำนำจตัดสินใจและลงนำมรบัทรำบข้อบกพร่องได้ (กรณไีม่ใช่ผูด้ ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรผู้
มีอ ำนำจของนิติบุคคลใหม้ีหนังสือมอบอ ำนำจเป็นผูด้ ำเนินกำรแทนแนบด้วย) 
 3) ก ำหนดใหผู้้ยื่นค ำขอต้องจัดเรียงเอกสำรแบบค ำขอและหลักฐำนประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตำม
แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และใหผู้้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรที่มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผูล้งนำมในแบบค ำขอฯ ส่วนเอกสำรอื่นๆ บคุคลที่สำมำรถลงนำมรับรอง ได้แก่ ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจฯ หรือ ผูร้ับมอบอ ำนำจ 
 4) กำรไม่อนุญำตค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรอืส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจะพิจำรณำไม่อนญุำต
ค ำขอฯ ในกรณีที่ผลกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนแล้วพบว่ำไมส่มบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตำมหลักกฎหมำยและหลักวิชำกำร 
หรือไมส่อดคล้องตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับประชำชน 
 5) กำรคืนค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจะส่งคืนค ำขอฯ พร้อมเอกสำร
หลักฐำนให้แก่ผูย้ื่นค ำขอฯ ในกรณีที่ผู้ยื่นค ำขอฯ ไมส่ำมำรถส่งมอบเอกสำรหลักฐำนให้ครบถ้วนไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้
ในแบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
 
2.ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถำนที่ให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี 
ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service Center : OSSC)  
ถนนพรหมเทพ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัด
อุบลรำชธำนี 34000  
โทรศัพท์ 0 4526 2699, 0 4526 2692-8 ต่อ 1000, 3220/ 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.) 
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3. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม: 12 วันท ำกำร  

ล ำดับ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
1) กำรตรวจสอบ

เอกสำร 
 

ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอและ
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
พิจำรณำ 

0 นำที กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

 

2) กำรตรวจสอบ
เอกสำร 
 

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบควำม
ครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำน 
 

30 นำที กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

- 

3) กำรตรวจสอบ
เอกสำร 
 

กรณีเอกสำรไม่ครบถ้วน ให้ผู้
ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข
ข้อบกพร่องตำมบันทึก
ข้อบกพร่อง ภำยในเวลำที่
ก ำหนด  

30 นำที - (ด ำเนินกำรโดยผู้ยื่นค ำขอ) 

4) กำรตรวจสอบ
เอกสำร และ
ช ำระ
ค่ำธรรมเนียม 
 

กรณีเอกสำรครบถ้วนผูย้ื่นค ำ
ขอรอรับใบรับค ำขอไวเ้ป็น
หลักฐำน และช ำระ 
4.1) ค่ำธรรมเนียมค ำขอต่อ
อำยุใบอนุญำตน ำหรือสั่งเข้ำ
มำในรำชอำณำจักร (ตำม ม.
44) 
4.2) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
น ำหรือสั่งเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร 

30 นำที - 4.1) ค่ำธรรมเนียมค ำขอ
ต่ออำยใุบอนุญำตน ำหรือ
สั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
(ตำม ม.44) ฉบับละ 500 
บำท 
4.2) ค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตน ำหรือสั่งเข้ำ
มำในรำชอำณำจักร ฉบับ
ละ 15,000 บำท 

5) กำรพิจำรณำ 
 

ผู้ประเมิน/คณะประเมิน/
ผู้เชี่ยวชำญ ด ำเนินกำร
ประเมินควำมสอดคล้องตำม
กฎหมำย 

1 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

- 

6) กำรพิจำรณำ
อนุญำต 
 

เสนอผูม้ีอ ำนำจลงนำม 
 
 

5 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

- 

7) กำรพิจำรณำ
อนุญำต 
 

ผู้มีอ ำนำจลงนำม พิจำรณำ
อนุญำตหรือไม่อนุญำต 
 

5 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

- 

8) กำรพิจำรณำ
อนุญำต 
 

เจ้ำหน้ำท่ีแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำ
รับใบอนุญำต 

1 วันท ำกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำน ี

- 
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4. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) กรณีกำรขอต่ออำยุใบอนุญำตน ำหรือ
สั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
(แบบ อ.8) :  
1.แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึก
ข้อบกพร่อง  

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 

2) 2.ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตน ำหรือสั่ง
อำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำม 
(แบบ อ.8) (ดูได้ในแบบฟอรม์ตัวอย่ำง) 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ (ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลง
นำมตำมหนังสือรับรอง
ของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นำมในแบบค ำขอฯ) 

3) 3.ใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร (แบบ อ.7) ที่ไดร้ับ
อนุญำตไว้  

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 

4) 4.เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่
4.1 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคลที่แจ้งวัตถุประสงค์ 
และผูม้ีอ ำนำจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้
ขออนุญำต (เฉพำะนิติบุคคล)(คัดลอก
จำกกระทรวงพำณิชย์ไว้ไม่เกิน 6 
เดือน) 
4.2 ส ำเนำหนังสือรับรองสัญชำติของ
นิติบุคคลจำกกระทรวงพำณิชย์ (บัญชี
รำยชื่อผู้ถือหุ้น) (เฉพำะนิติบคุคลที่
เป็นบริษัท) (คัดลอกจำกกระทรวง
พำณิชย์ไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) ในกรณีที่ผู้
ขออนุญำตเป็นนิติบคุคลต่ำงด้ำว ต้อง
ยื่นหนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจ
นิติบุคคลต่ำงด้ำวจำกกระทรวง
พำณิชย์ว่ำไม่ขดัพระรำชบัญญัติกำร
ประกอบธุรกิจคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542 
ตำมประเภทธรุกิจอำหำรที่ขออนุญำต 
จ ำนวน 1 ฉบับ หรือบัตรส่งเสรมิกำร
ลงทุนตำมประเภทธรุกิจอำหำรที่ได้รับ
กำรส่งเสริมกำรลงทุนผลิตเพื่อ
จ ำหน่ำยจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ)) 

- 0 1 ชุด  

5) 5.หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้ได้รับ
มอบหมำยให้ด ำเนินกิจกำรของนิติ
บุคคลผู้ขออนุญำต (เฉพำะนติิบุคคล) 

- 1 0 ฉบับ  



4/6 
 

ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

(ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (ต่อผู้
ด ำเนินกิจกำร 1 คน) อำจต้อง
ประทับตรำส ำคัญของบริษัทในกรณีที่
ระบุไว้ในหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล ท้ังนี้ให้แนบส ำเนำ
บัตรประชำชน หรือส ำเนำหนังสือ
เดินทำง (กรณีตำ่งด้ำว)ของกรรมกำรผู้
มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลที่ลงนำม
ในหนังสือมอบอ ำนำจแต่งตั้งฯ(และ
กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ด ำเนินกจิกำร
ให้ปฏิบัติตำมเง่ือนไขกำรเปลีย่นแปลง
ผู้ด ำเนินกิจกำรด้วย) 

6) 6. หนังสือมอบอ ำนำจทั่วไป (กรณผีู้
ด ำเนินกิจกำรไมไ่ดม้ำด ำเนินกำรดว้ย
ตนเอง) (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท 
(ต่อผู้รับมอบอ ำนำจ 1 คน) โดยระบุ
อ ำนำจให้ชัดเจน เช่น มีอ ำนำจในกำร
ยื่นค ำขอฯ /แก้ไขเพิ่มเติม/ลงช่ือ
รับทรำบข้อบกพร่อง เป็นต้น กรณีผู้
ขออนุญำตเป็นนิติบคุคลกำรมอบ
อ ำนำจทั่วไปต้องเป็นไปตำมเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต และแนบ
ส ำเนำบตัรประชำชนของกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองฯ 
ทั้งนี้ให้แนบส ำเนำบัตรประชำชนผู้รับ
มอบอ ำนำจด้วย) 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ  

7) กรณีกำรขอใบแทนใบอนุญำตน ำหรือ
สั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
(แบบ อ.9) :      
1. แบบตรวจสอบค ำขอและบันทกึ
ข้อบกพร่อง  

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ - 

8) 2.ค ำขอใบแทนใบอนุญำตน ำหรือสั่ง
อำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร (แบบ 
อ.9) (ดูได้ในแบบฟอรม์ตัวอย่ำง) 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวดั
อุบลรำชธำน ี

1 0 ฉบับ (ผู้ด ำเนินกิจกำรหรือ
กรรมกำรที่มีอ ำนำจลง
นำมตำมหนังสือรับรอง
ของนิติบุคคลเป็นผู้ลง
นำมในแบบค ำขอฯ) 

9) 3.ใบรับแจ้งควำมว่ำใบอนุญำตน ำหรือ
สั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักรสญู
หำยของสถำนีต ำรวจแห่งท้องที่ท่ี
ใบอนุญำตนั้นสญูหำย หรือใบอนุญำต

- 1 0 ฉบับ - 
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ล ำดับ รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

น ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรที่ช ำรุดหรือถูกท ำลำย  
แล้วแต่กรณ ี

10) 4.หนังสือมอบอ ำนำจทั่วไป (กรณผีู้
ด ำเนินกิจกำรไมไ่ดม้ำด ำเนินกำรดว้ย
ตนเอง) (ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท 
(ต่อผู้รับมอบอ ำนำจ 1 คน) โดยระบุ
อ ำนำจให้ชัดเจน เช่น มีอ ำนำจในกำร
ยื่นค ำขอฯ /แก้ไขเพิ่มเติม/ลงช่ือ
รับทรำบข้อบกพร่อง เป็นต้น กรณีผู้
ขออนุญำตเป็นนิติบคุคลกำรมอบ
อ ำนำจทั่วไปต้องเป็นไปตำมเงื่อนไข
ของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต และแนบ
ส ำเนำบตัรประชำชนของกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองฯ 
ทั้งนี้ให้แนบส ำเนำบัตรประชำชนผู้รับ
มอบอ ำนำจด้วย) 

- 1 0 ฉบับ  

 
5. ค่ำธรรมเนียม  
1) 
 

1.1 ค่ำธรรมเนียมค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตน ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร (ตำม ม.44) ฉบับละ 500 บำท 
1.2 ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตน ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรฉบับละ 15,000 บำท 

2) ใบแทนใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร ฉบับละ 500 บำท (ห้ำร้อยบำทถ้วน) 
 
6.ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี ถนนพรหมเทพ ต ำบล
ในเมือง อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 โทรศัพท์ 0 4526 2699 , 0 4526 2692-8 ต่อ 
1000, 3220 E-mail : fdapv34@fda.moph.go.th 

2) ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ช้ัน 1 อำคำร 1 ถนนติวำนนท์  ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
11000 โทรศัพท์หมำยเลข 0 2590 7354 -55 โทรสำร 0 2590 1556    E-mail: 1556@fda.moph.go.th สำย
ด่วน 1556  ส ำนักอำหำร โทร. 02-590-7320 

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
7.แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
  1) แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่อง 
  2) กรณี ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำม (แบบ อ.8) 
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  3) กรณี ค ำขอใบแทนใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร (แบบ อ.9) 
  4) ตัวอย่ำงหนังสือแสดงว่ำเป็นผูไ้ด้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกิจกำรของนิติบุคคลผู้ขออนุญำต 
  5) ตัวอย่ำงหนังสือมอบอ ำนำจทั่วไป (กรณผีู้ด ำเนินกิจกำรไมไ่ด้มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง0 
  6) ตัวอย่ำงแผนที่แสดงท่ีตั้งและแผนผังสถำนท่ีน ำเข้ำและสถำนท่ีเก็บอำหำร 
  7) แบบค ำรับรองประกอบกำรขออนุญำตน ำหรือสั่งอำหำร 
  8) รำยละเอียดเพิ่มเติม (สำมำรถดำวน์โหลด แบบฟอร์มค ำขอ ไดท้ี่ http://www.fda.moph.go.th) 
 
8.หมำยเหตุ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  : 12 วันท ำกำร  
  
9.Flow ขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน:  
  

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 
1.ชื่อกระบวนงำน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักรและกำรขอใบแทนใบอนุญำตฯ 
2.หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
3.ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
4.หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
5.กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พรบ.อำหำร พ.ศ.2522 
2) พรบ.กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 
3) ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 77/2559 ลงวันท่ี 27 ธันวำคม 2559 เรื่อง กำรเพิ่มประสิทธิภำพ

ในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภณัฑส์ุขภำพ 
4) ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผูย้ืน่ค ำขอในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำต

ผลิตภณัฑ์อำหำร พ.ศ. 2560 
6.ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคญัด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม  
7.พ้ืนที่ให้บริกำร: จังหวัดอุบลรำชธำนี 
8.กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: -  

12 วันท ำกำร  
9.ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน -  
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด -   
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยท่ีสุด -   
10.งำนนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ไม่ผำ่นกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำร 
11. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักรและกำรขอใบแทน
ใบอนุญำตฯ 
 


