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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอรับใบแทนใบอนญุาตผลิตอาหาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัอาหารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ /สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชน  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 5วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอรับใบแทนใบอนญุาตผลิตอาหาร  
11. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานท่ีให้บริการกรณีสถานทีผ่ลิตตัง้อยู่ต่างจงัหวดั ติดต่อส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 
ทีอ่ยู่: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก(กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค) 
90 หมู่ 7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก โทรศพัท์ 037-386-390 ต่อ 107/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลกัเกณฑ์ 
 มาตรา 22 แหง่พรบ.อาหารพ.ศ. 2522 ถ้าใบอนญุาตสญูหายหรือถกูท าลายให้ผู้ รับอนญุาตแจ้งตอ่ผู้อนญุาตและย่ืน
ขอรับใบแทนใบอนญุาตภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีทราบถึงการสญูหายหรือถกูท าลายดงักลา่วการขอรับใบแทน
ใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนญุาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง (ฉบบั
ท่ี 1) 
เง่ือนไข 
1. การรับค าขอท่ี กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 
2. ผู้มาย่ืนค าขอต้องสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีและผลิตภณัฑ์ท่ีย่ืนค าขอได้และมีอ านาจตดัสินใจและ
ลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไมใ่ชผู่้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้ มีอ านาจของนิตบิคุคลให้มีหนงัสือมอบอ านาจ
ให้มีอ านาจด าเนินการแทนแนบด้วย) 
3. ก าหนดให้ผู้ ย่ืนค าขอต้องจดัเรียงเอกสารแบบค าขอและหลกัฐานประกอบพร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถกูต้องตาม
แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองของนิตบิคุคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯสว่นเอกสารอ่ืนๆบคุคลท่ีสามารถลงนามรับรองได้แก่ผู้ด าเนิน
กิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจฯหรือผู้ รับมอบอ านาจ  
4. การไมอ่นญุาตค าขอ : ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะพิจารณาไมอ่นญุาตค าขอฯในกรณีท่ีผลการตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานแล้วพบวา่ไมส่มบรูณ์หรือไมถ่กูต้องตามหลกักฎหมายและหลกัวิชาการหรือไมส่อดคล้องตามรายละเอียดท่ีระบุ
ไว้ในคูมื่อส าหรับประชาชน 
5. การคืนค าขอ : ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะสง่คืนค าขอฯพร้อมเอกสารหลกัฐานให้แก่ผู้ ย่ืนค าขอฯในกรณีท่ีผู้ ย่ืนค า
ขอฯไมส่ามารถสง่มอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
14.  

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอและ
เอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณา  
 

0 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐาน 
 

30นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไมค่รบถ้วนให้
ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบนัทกึ
ข้อบกพร่องภายในเวลาท่ี
ก าหนดและมาย่ืนท่ี
ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดันครนายก 
 

0 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ ย่ืน
ค าขอรอรับใบรับค าขอไว้
เป็นหลกัฐาน 
 

5 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร
ตัง้อยูต่า่งจงัหวดัคณะผู้
ประเมินของจงัหวดัประเมิน
ความถกูต้องและสอดคล้อง
ตามกฎหมาย 

1วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

- 

7) 

การลงนาม 
 

ผู้ มีอ านาจลงนามพิจารณา
อนญุาตหรือไมอ่นญุาตและ
ลงนาม 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
นครนายก 

สาธารณสขุ
จงัหวดันัน้ๆ) 
 

8) 
การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการ
พิจารณาภายใน 7 วนัท า
การหลงัเสร็จสิน้การ

90 นาที ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พิจารณาและออกใบสัง่
ช าระคา่ธรรมเนียม 
 

นครนายก 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 3วนัท าการ 
 

15. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 5 วนัท าการ 
 
16. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ  
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบตรวจสอบ
ค าขอและบนัทกึ
ข้อบกพร่อง 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

2) 

ค าขอใบแทน
ใบอนญุาตผลิต
อาหาร (ตาม
แบบอ.4)  (ผู้
ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการท่ีมี
อ านาจลงนาม
ตามหนงัสือ
รับรองของนิติ

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บคุคลเป็นผู้ลง
นามในแบบค า
ขอฯ) 

 

3) 

ใบรับแจ้งความ 
(บนัทกึ
ประจ าวนั) ท่ีระบุ
ใบอนญุาตผลิต
อาหารสญูหาย
ของสถานีต ารวจ
แหง่ท้องท่ีท่ี
ใบอนญุาตนัน้
สญูหาย 

- 1 0 ฉบบั (กรณีไมมี่
ใบอนญุาตช ารุด
หรือถกูท าลาย
บางสว่น) 

4) 

ใบอนญุาตผลิต
อาหารท่ีช ารุด
หรือถกูท าลาย
บางสว่นแล้วแต่
กรณี 

ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นครนายก 

1 0 ฉบบั - 

5) 

หนงัสือมอบ
อ านาจทัว่ไป 
(กรณีผู้ด าเนิน
กิจการไมไ่ด้มา
ด าเนินการด้วย
ตนเอง) ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท 
(ตอ่ผู้ รับมอบ
อ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขอ
อนญุาตเป็นนิติ

- 1 0 ฉบบั - 
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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
อนญุาตอาจต้อง
ประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท
ด้วยในกรณีท่ี
ระบไุว้ในหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บคุคล 

 
17. ค่าธรรมเนียม 
1) ใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร 

หมายเหตุ 500 บาท ช าระท่ีส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 
 

18. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน• กรณีสถานประกอบการท่ีตัง้อยูใ่นตา่งจงัหวดัตดิตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ีส านกังาน

สาธารณสขุจงัหวดันครนายก(กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค) 
90 หมู ่7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก โทรศพัท์ 037-386-390 ตอ่ 107 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
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19. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์มและตวัอยา่งการกรอก 

- 
 

20. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 03/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย สรินรัตน์ กลิ่นหวล 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


