
ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

1 ย. A-011-001-PM การวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์

2 ย. A-011-002-PM การวินิจฉัยประเภทยาท่ีขอข้ึนทะเบียนยา

3 ย. A-011-003-PM การขอเปล่ียนประเภทยาแผนปัจจุบันส าหรับมนุษย์

4 ย. A-021-004-PLM การอนุญาตน าหรือส่ังยาเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือการวิจัยทางคลินิก (น.ย.ม.1)

5 ย. A-021-005-PLM การอนุญาตผลิตยาตัวอย่างเพ่ือขอข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบัน (ผ.ย.8) เพ่ือการ

ศึกษาวิจัยในมนุษย์

6 ย. A-031-006-PLM การอนุญาตน าหรือส่ังยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการบริจาคเพ่ือการกุศล กรณี

สถานพยาบาลของรัฐ (น.ย.ม.4)

7 ย. A-031-007-PLM การอนุญาตน าหรือส่ังยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการบริจาคเพ่ือการกุศล กรณี

สถานพยาบาลของเอกชน (น.ย.ม.4)

8 ย. A-032-008-PLM การอนุญาตน าหรือส่ังยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการจัดนิทรรศการ (น.ย.ม.3)

9 ย. B-011-009-PLM การอนุญาตน าหรือส่ังยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการวิเคราะห์ (น.ย.ม.2)

10 ย. B-012-010-PM การขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน

11 ย. B-012-011-PM การขออนุมัติโครงร่างการศึกษาความเท่าเทียมกันทางผลการรักษา (Therapeutic 

equivalence protocol)

12 ย. B-012-012-PM การขออนุมัติรายงานการยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์แบบ BCS Class I และ

Dose Proportionality

13 ย. B-012-013-PM การขออนุมัติรายงานการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence report)

14 ย. B-012-014-PLM การข้ึนทะเบียนต ารับยาพัฒนาจากสมุนไพร

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองยำ
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองยำ

15 ย. B-012-015-PLM การข้ึนทะเบียนต ารับยา กรณีถ่ายโอนทะเบียน (Transfer)

16 ย. B-012-016-PL การข้ึนทะเบียนต ารับยาชีววัตถุท่ีเป็นวัคซีนส าหรับมนุษย์

17 ย. B-012-017-PLM การข้ึนทะเบียนต ารับยาชีววัตถุสามัญส าหรับสัตว์

18 ย. B-012-018-PLM การข้ึนทะเบียนต ารับยาชีววัตถุสามัญ

19 ย. B-012-019-PLM การข้ึนทะเบียนต ารับยาชีววัตถุใหม่ (ยกเว้น ยาชีววัตถุท่ีเป็นวัคซีนส าหรับมนุษย์)

20 ย. B-012-020-PLM การข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนโบราณ

21 ย. B-012-021-PLM การข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบันส าหรับยาสัตว์แบบอ้างอิง (Refer) กรณีเปล่ียนสถานท่ี

ผลิตยาเดิม

22 ย. B-012-022-PLM การข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบันส าหรับยาสัตว์แบบอ้างอิง (Refer) กรณีสถานท่ีผลิต

ยาเดิม

23 ย. B-012-023-PLM การข้ึนทะเบียนต ารับยาสัตว์ (ยกเว้นยาชีววัตถุส าหรับสัตว์)

24 ย. B-012-024-PLM การข้ึนทะเบียนต ารับยาสัตว์ใหม่ (ยกเว้นยาชีววัตถุส าหรับสัตว์)

25 ย. B-012-025-PLM การข้ึนทะเบียนต ารับยาสามัญและยาสามัญใหม่

26 ย. B-012-026-PLM การข้ึนทะเบียนต ารับยาใหม่ (ยกเว้นยาชีววัตถุ)

27 ย. B-012-027-PLM การข้ึนทะเบียนยาก าพร้า

28 ย. B-012-028-PLM การอนุญาตน าหรือส่ังยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขอข้ึนทะเบียนต ารับยา

แผนปัจจุบัน (น.ย.8)

29 ย. B-012-029-PLM การอนุญาตผลิต/น าหรือส่ังยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการข้ึนทะเบียนต ารับยา

แผนโบราณ (ย.บ.8)
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองยำ

30 ย. B-012-030-PLM การอนุญาตผลิตยาตัวอย่างเพ่ือขอข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบัน (ผ.ย.8) ยกเว้น การผลิต

ยาตัวอย่างเพ่ือการศึกษาวิจัยในมนุษย์

31 ย. B-013-031-EP การจดแจ้งเภสัชเคมีภัณฑ์/การเพ่ิมช่ือผู้ผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ในฐานข้อมูล

32 ย. B-015-032-PLM การอนุญาตผลิต แบ่งบรรจุ น าหรือส่ัง Placebo เข้ามาในราชอาณาจักร

33 ย. B-021-033-PM การขอรับการพิจารณาแบบแปลนสถานท่ีผลิตยาแผนปัจจุบัน และสถานท่ีผลิตยาแผน

โบราณ

34 ย. B-023-034-P การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

35 ย. B-023-035-PM การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์

36 ย. B-023-036-PM การขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน

37 ย. B-031-037-PM การขออนุญาตน าหรือส่ังยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร

38 ย. B-031-038-PM การขออนุญาตผลิต ขาย น าหรือส่ังเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงยาแผนโบราณ

39 ย. B-031-039-PM การขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานท่ีท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต ซ่ึงวัตถุออก

ฤทธ์ิฯ ในประเภท 3 หรือประเภท 4

40 ย. B-031-040-PM การขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ซ่ึงยาเสพติด

ให้โทษ ในประเภท 3

41 ย. B-031-041-PLM การข้ึนทะเบียนต ารับยาท่ีผลิตเพ่ือการส่งออก

42 ย. C-021-042-PM การอนุญาตโฆษณาขายยาทางส่ือท่ัวไป

43 ย. C-021-043-PM การอนุญาตโฆษณาขายยาทางส่ือท่ัวไปหรือท่ีกระท าโดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะทางส่ือ

ส่ิงของส าหรับแจก
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองยำ

44 ย. C-021-044-PM การอนุญาตโฆษณาขายยาท่ีกระท าโดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะ

45 ย. C-031-045-PM การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา, ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3, วัตถุออกฤทธ์ิฯ ในประเภท

 3 หรือประเภท 4

46 ย. C-046-046-PLM การขออนุมัติปลด Safety Monitoring Program

47 ย. C-046-047-PLM การแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาท่ีอนุญาต ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์

สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

48 ย. C-046-048-PLM การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบัน (ยกเว้น ยาชีววัตถุท่ีเป็นวัคซีน

ส าหรับมนุษย์)

49 ย. C-046-049-PLM การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาแผนโบราณและยาพัฒนาจากสมุนไพร

50 ย. C-046-050-PM การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงเก่ียวกับยาวิจัย (น.ย.ม.1/ ผ.ย.8)

51 ย. C-051-051-PLM การขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยา (Certificate of Pharmaceutical 

Product/Certificate of Free Sale)

52 ย. C-051-052-PLM การขอหนังสือรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุส าหรับสัตว์

53 ย. C-051-053-PLM การขอหนังสือรับรองรุ่นการผลิตชีววัตถุส าหรับสัตว์ (เฉพาะกรณีท่ีมีเอกสาร Certificate of

 Lot Release จากหน่วยงานของรัฐท่ีก ากับดูแล และการขนส่งเป็นไปตามสภาวะท่ีก าหนด)
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองยำ

54 ย. C-051-054-PM การออกหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการท่ีดีในการผลิตยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ และ

เกียรติบัตรรับรองหลักเกณฑ์และวิธีการพ้ืนฐานในการผลิตยาแผนโบราณ

55 ย. C-051-055-PM การออกหนังสือรับรองสถานท่ีด้านยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธ์ิใน

ประเภท 3 หรือประเภท 4

56 ย. C-061-056-PM การขอใบแทนและการขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตด้านยา, ยาเสพติดให้โทษ

ในประเภท 3, วัตถุออกฤทธ์ิฯ ในประเภท 3 หรือประเภท 4

57 ย. C-061-057-PM การออกใบแทนใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยา

58 ย. C-062-058-PLM การขอแปลใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยา

59 ย. C-071-059-PLM การขอความเห็นชอบการน าหรือส่ังสินค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์

60 ย. C-092-060-PM การตรวจประเมิน GMP สถานท่ีผลิตยาภายใน

ประเทศ ส าหรับแผนปัจจุบันและแผนโบราณ

61 ย. C-092-061-PM การพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานท่ีผลิตยาในต่างประเทศ (GMP 

Clearance of Overseas Pharmaceutical Manufacturers)

62 ย. C-093-062-PM การตรวจประเมินหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในสถานท่ีขายยาแผนปัจจุบันทุก

ประเภทตามกฎหมายว่าด้วยยา

63 ย. D-011-063-M การพิจารณาความถูกต้องและแปลรายงานการตรวจประเมิน GMP จากฉบับภาษาไทย 

เป็นฉบับภาษาอังกฤษ

64 ย. (อยุ่ระหว่างการแก้ไข) การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาชีววัตถุท่ีเป็น

วัคซีนส าหรับมนุษย์

หมายเหตุ กระบวนงานท่ีเพ่ิมเติม
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ
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65 ย. การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาท่ีอนุญาตท่ี OSSC โดยการสลักหลัง

ใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับยา (กรณีย่ืนตามแบบ ย.4)

หมายเหตุ กระบวนงานท่ีเพ่ิมเติม

66 ย. การขอหนังสือรับรองเพ่ือประกอบการขออนุญาตเก่ียวกับสารกาเฟอีน (Caffeine) ตาม

ประกาศกรมการค้าภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖

หมายเหตุ กระบวนงานท่ีเพ่ิมเติม

67 ย. การขอยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงสาระบางประการในหนังสือให้ความเห็นชอบ การน าหรือส่ัง

สินค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เข้ามาในราชอาณาจักร

หมายเหตุ กระบวนงานท่ีเพ่ิมเติม

68 ย. การตอบข้อหารือหรือการให้ บริการข้อมูล โดยตอบเป็นหนังสือ หมายเหตุ กระบวนงานท่ีเพ่ิมเติม

69 ย. การบริการ : รับรายงานประจ าปี หมายเหตุ กระบวนงานท่ีเพ่ิมเติม

70 ย. การบริการ : รับรายงานยากลุ่มเส่ียง หมายเหตุ กระบวนงานท่ีเพ่ิมเติม

71 ย. การบริการ : ตรวจสอบผู้จัดจ าหน่ายยารายเดียว หมายเหตุ กระบวนงานท่ีเพ่ิมเติม

72 ย. การบริการ : รับแจ้งปัญหาคุณภาพยา หมายเหตุ กระบวนงานท่ีเพ่ิมเติม

73 ย. การบริการ : E-Review (eCTD) หมายเหตุ กระบวนงานท่ีเพ่ิมเติม
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

1 อ. A-051-001-E ขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล)

2 อ. A-051-002-E ขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

3 อ. A-041-003-L การขอประเมินความปลอดภัย ย่ืนการขอประเมินความปลอดภัยอาหาร (ใหม่)

4 อ. A-052-004-L การขอประเมินความปลอดภัย ย่ืนการขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐานและความปลอดภัยของ

ภาชนะบรรจุท่ีท าจากพลาสติก

5 อ. A-052-005-L การขอประเมินความปลอดภัย ย่ืนการขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐานและความปลอดภัยของ
วัสดุท่ีใช้ท าขวดนมและภาชนะบรรจุนมส าหรับทารกและเด็กเล็ก

6 อ. A-041-006-L การขอประเมินความปลอดภัย ย่ืนการขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร

7 อ. A-042-007-L การขอประเมินความปลอดภัย ย่ืนการขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim)

8 อ. A-081-008-M การขอตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหาร

9 อ. B-012-009-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก อ .17 ผลิต

10 อ. B-012-010-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก อ .17 น าเข้า

11 อ. B-012-011-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก อ .17 ส่งออก

12 อ. B-012-012-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก อ .17 อ้างอิงสูตร

13 อ. B-012-013-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก อ .17 แบ่งบรรจุ

14 อ. B-012-014-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก อ.17 ผลิต

15 อ. B-012-015-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก อ.17 น าเข้า

16 อ. B-012-016-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก อ.17 ส่งออก

17 อ. B-012-017-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก อ.17 อ้างอิงสูตร

18 อ. B-012-018-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก อ.17 แบ่งบรรจุ

19 อ. B-012-019-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ อ .17 ผลิต

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองอำหำร
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองอำหำร

20 อ. B-012-020-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ อ .17 น าเข้า

21 อ. B-012-021-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ อ .17 ส่งออก

22 อ. B-012-022-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ อ .17 อ้างอิงสูตร

23 อ. B-012-023-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ อ .17 แบ่งบรรจุ

24 อ. B-012-024-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก อ.17 ผลิต

25 อ. B-012-025-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก อ.17 น าเข้า

26 อ. B-012-026-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก อ.17 ส่งออก

27 อ. B-012-027-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก อ.17 อ้างอิงสูตร

28 อ. B-012-028-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก อ.17 แบ่งบรรจุ

29 อ. B-012-029-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็กเล็ก อ .17 ผลิต

30 อ. B-012-030-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็กเล็ก อ .17 น าเข้า

31 อ. B-012-031-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็กเล็ก อ .17 ส่งออก

32 อ. B-012-032-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็กเล็ก อ .17 อ้างอิง
สูตร

33 อ. B-012-033-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็กเล็ก อ .17 แบ่ง
บรรจุ
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองอำหำร

34 อ. B-012-034-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร อ.17 ผลิต

35 อ. B-012-035-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร อ.17 น าเข้า

36 อ. B-012-036-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร อ.17 ส่งออก

37 อ. B-012-037-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร อ.17 อ้างอิงสูตร

38 อ. B-012-038-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร อ.17 แบ่งบรรจุ

39 อ. B-012-039-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุท่ีใช้รักษาคุณภาพของอาหาร อ.17 ผลิต

40 อ. B-012-040-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุท่ีใช้รักษาคุณภาพของอาหาร อ.17 น าเข้า

41 อ. B-012-041-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุท่ีใช้รักษาคุณภาพของอาหาร อ.17 ส่งออก

42 อ. B-012-042-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุท่ีใช้รักษาคุณภาพของอาหาร อ.17 อ้างอิงสูตร

43 อ. B-012-043-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทน
น้ าตาล) อ.17 ผลิต

44 อ. B-012-044-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทน
น้ าตาล) อ.17 น าเข้า

45 อ. B-012-045-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทน

น้ าตาล) อ.17 ส่งออก

46 อ. B-012-046-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทน
น้ าตาล) อ.17 อ้างอิงสูตร

47 อ. B-012-047-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทน
น้ าตาล) อ.17 แบ่งบรรจุ

48 อ. B-013-048-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สบ.5 ผลิต

49 อ. B-013-049-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สบ.5 น าเข้า
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองอำหำร

50 อ. B-013-050-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สบ.5 ส่งออก

51 อ. B-013-051-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สบ.5 อ้างอิงสูตร

52 อ. B-013-052-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สบ.5 แบ่งบรรจุ

53 อ. B-013-053-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปร้ียว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, 

เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, 
กาแฟปรุงส าเร็จ, กาแฟผสม และเคร่ืองด่ืม
เกลือแร่ สบ.5 ผลิต

54 อ. B-013-054-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปร้ียว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, 
เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, 
กาแฟปรุงส าเร็จ, กาแฟผสม และเคร่ืองด่ืม
เกลือแร่ สบ.5 น าเข้า

55 อ. B-013-055-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปร้ียว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, 
เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, 
กาแฟปรุงส าเร็จ, กาแฟผสม และเคร่ืองด่ืม

เกลือแร่ สบ.5 ส่งออก

56 อ. B-013-056-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปร้ียว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, 
เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, 
กาแฟปรุงส าเร็จ, กาแฟผสม และเคร่ืองด่ืม
เกลือแร่ สบ.5 อ้างอิงสูตร
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองอำหำร

57 อ. B-013-057-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปร้ียว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, 
เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, 
กาแฟปรุงส าเร็จ, กาแฟผสม และเคร่ืองด่ืม
เกลือแร่ สบ.5 แบ่งบรรจุ

58 อ. B-013-058-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารความเส่ียงต่ า ท่ีไม่แจ้งสูตร สบ.7 ผลิต

59 อ. B-013-059-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารความเส่ียงต่ า ท่ีไม่แจ้งสูตร สบ.7 น าเข้า

60 อ. B-013-060-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารความเส่ียงต่ า ท่ีไม่แจ้งสูตร สบ.7 ส่งออก

61 อ. B-013-061-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารความเส่ียงต่ า ท่ีไม่แจ้งสูตร สบ.7 อ้างอิงสูตร

62 อ. B-013-062-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารความเส่ียงต่ า ท่ีไม่แจ้งสูตร สบ.7 แบ่งบรรจุ

63 อ. B-014-063-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก สบ .3 ผลิต

64 อ. B-014-064-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก สบ .3 ส่งออก

65 อ. B-014-065-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก สบ .3 อ้างอิงสูตร

66 อ. B-014-066-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก สบ .3 แบ่งบรรจุ

67 อ. B-014-067-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก สบ.3 ผลิต

68 อ. B-014-068-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก สบ.3 ส่งออก

69 อ. B-014-069-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก สบ.3 อ้างอิงสูตร

70 อ. B-014-070-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก สบ.3 แบ่งบรรจุ

71 อ. B-014-071-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ สบ .3 ผลิต

72 อ. B-014-072-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ สบ .3 น าเข้า

73 อ. B-014-073-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ สบ .3 ส่งออก

74 อ. B-014-074-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ สบ .3 อ้างอิงสูตร
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองอำหำร

75 อ. B-014-075-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ สบ .3 แบ่งบรรจุ

76 อ. B-014-076-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก สบ.3 ผลิต

77 อ. B-014-077-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็ก

เล็ก สบ.3 ส่งออก

78 อ. B-014-078-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก สบ.3 อ้างอิงสูตร

79 อ. B-014-079-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก สบ.3 แบ่งบรรจุ

80 อ. B-014-080-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็กเล็ก สบ .3 ผลิต

81 อ. B-014-081-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็กเล็ก สบ .3 ส่งออก

82 อ. B-014-082-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็กเล็ก สบ .3 
อ้างอิงสูตร

83 อ. B-014-083-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็กเล็ก สบ .3 แบ่ง
บรรจุ

84 อ. B-014-084-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร สบ.3 ผลิต

85 อ. B-014-085-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร สบ.3 ส่งออก

86 อ. B-014-086-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร สบ.3 อ้างอิงสูตร

87 อ. B-014-087-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร สบ.3 แบ่งบรรจุ

88 อ. B-014-088-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุท่ีใช้รักษาคุณภาพของอาหาร สบ .3 ผลิต
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองอำหำร

89 อ. B-014-089-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุท่ีใช้รักษาคุณภาพของอาหาร สบ .3 ส่งออก

90 อ. B-014-090-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุท่ีใช้รักษาคุณภาพของอาหาร สบ .3 อ้างอิงสูตร

91 อ. B-014-091-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทน
น้ าตาล) สบ.3 ผลิต

92 อ. B-014-092-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทน
น้ าตาล) สบ.3 ส่งออก

93 อ. B-014-093-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทน
น้ าตาล) สบ.3 อ้างอิงสูตร

94 อ. B-014-094-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทน
น้ าตาล) สบ.3 แบ่งบรรจุ

95 อ. B-014-095-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สบ.3 ผลิต

96 อ. B-014-096-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สบ.3 น าเข้า

97 อ. B-014-097-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สบ.3 อ้างอิงสูตร

98 อ. B-014-098-E การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สบ.3 แบ่งบรรจุ

99 อ. B-021-099-L การขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร แบบ อ.1 (ขอใหม่)

100 อ. B-021-100-L การขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน แบบ สบ .1

101 อ. B-022-101-L การขออนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร แบบ อ.6 (ขอใหม่)

102 อ. B-041-102-L ขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว แบบ อ.11

103 อ. B-041-103-L การขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกซ่ึงอาหาร เพ่ือเป็นตัวอย่างส าหรับการข้ึนทะเบียนต ารับ
อาหาร หรือเพ่ือพิจารณาในการส่ังซ้ือ (แบบ อ.15)

104 อ. C-021-104-E การอนุญาตโฆษณาอาหาร  ย่ืนการขออนุญาตโฆษณาอาหาร (ฆอ.1)
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองอำหำร

105 อ. C-031-105-L การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร แบบ อ.3

106 อ. C-031-106-L การขอต่ออายุใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร แบบ อ.8

107 อ. C-041-107-L การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตสถานท่ีผลิตอาหาร ย่ืนการขอย้ายท่ีต้ังสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ี
เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน (อ.5)

108 อ. C-041-108-L การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตสถานท่ีผลิตอาหาร  ย่ืนการขอเปล่ียนแปลงรายการใน
ใบอนุญาตผลิต แบบ ส.4 (กรณีไม่ต้องตรวจสถานท่ีผลิต)

109 อ. C-041-109-L การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตสถานท่ีผลิตอาหาร ย่ืนการขอเปล่ียนแปลงรายการใน
ใบอนุญาตผลิต แบบ ส.4 (กรณีต้องตรวจสถานท่ีผลิต)

110 อ. C-041-110-L การขอแก้ไขการขอรับเลขสถานท่ีผลิตท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน แบบ สบ .2 (กรณีไม่ต้องตรวจสถานท่ีผลิต)

111 อ. C-041-111-L การขอแก้ไขการขอรับเลขสถานท่ีผลิตท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน แบบ สบ .2 (กรณีต้องตรวจสถานท่ีผลิต)

112 อ. C-042-112-L การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ย่ืนการขอ
เปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร แบบ ส.5

113 อ. C-042-113-L การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตสถานท่ีน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ย่ืนการขอย้าย

ท่ีต้ังสถานท่ีน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรหรือสถานท่ีเก็บอาหาร (อ.10)

114 อ. C-043-114-L การขอแก้ไขรายการท่ีได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็กแล้ว (อ.19)

115 อ. C-043-115-L ขอแก้ไขตามบัญชีหมายเลข 4 ของระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเร่ือง การ
ด าเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส าหรับทารกและ
เด็กเล็ก (อ.19)

116 อ. C-043-116-L การขอแก้ไขรายการท่ีได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก (อ.19)
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองอำหำร

117 อ. C-043-117-L ขอแก้ไขตามบัญชีหมายเลข 4 ของระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเร่ือง การ
ด าเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการ
ควบคุมน้ าหนัก (อ.19)

118 อ. C-043-118-L การขอแก้ไขรายการท่ีได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ (อ.19)

119 อ. C-043-119-L ขอแก้ไขตามบัญชีหมายเลข 4 ของระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเร่ือง การ
ด าเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ 
(อ.19)

120 อ. C-043-120-L การขอแก้ไขรายการท่ีได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเน่ือง
ส าหรับทารกและเด็กเล็ก (อ.19)

121 อ. C-043-121-L ขอแก้ไขตามบัญชีหมายเลข 4 ของระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเร่ือง การ
ด าเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงส าหรับทารก
และนมดัดแปลงสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็กเล็ก (อ.19)

122 อ. C-043-122-L การขอแก้ไขรายการท่ีได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและ
เด็กเล็ก (อ.19)

123 อ. C-043-123-L ขอแก้ไขตามบัญชีหมายเลข 4 ของระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเร่ือง การ
ด าเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ์อาหารทารกและอาหารสูตร
ต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็กเล็ก (อ.19)

124 อ. C-043-124-L การขอแก้ไขรายการท่ีได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์
วัตถุเจือปนอาหาร (อ.19)

125 อ. C-043-125-L ขอแก้ไขตามบัญชีหมายเลข 4 ของระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเร่ือง การ
ด าเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหาร (อ.19)
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองอำหำร

126 อ. C-043-126-L การขอแก้ไขรายการท่ีได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุท่ีใช้รักษาคุณภาพของอาหาร (อ.19)

127 อ. C-043-127-L ขอแก้ไขตามบัญชีหมายเลข 4 ของระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเร่ือง การ
ด าเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุท่ีใช้รักษา
คุณภาพของอาหาร (อ.19)

128 อ. C-043-128-L การขอแก้ไขรายการท่ีได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์ อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก (เฉพาะวัตถุ
ให้ความหวานแทนน้ าตาล) (อ.19)

129 อ. C-043-129-L ขอแก้ไขตามบัญชีหมายเลข 4 ของระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเร่ือง การ
ด าเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ์ อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการ
ควบคุมน้ าหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล) (อ.19)

130 อ. C-044-130-L การขอแก้ไขรายการท่ีได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก (สบ.4)

131 อ. C-044-131-L ขอแก้ไขตามบัญชีหมายเลข 4 ของระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเร่ือง การ
ด าเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส าหรับทารกและ
เด็กเล็ก (สบ.4)

132 อ. C-044-132-L การขอแก้ไขรายการท่ีได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก (สบ.4)

133 อ. C-044-133-L ขอแก้ไขตามบัญชีหมายเลข 4 ของระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเร่ือง การ
ด าเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการ
ควบคุมน้ าหนัก (สบ.4)

134 อ. C-044-134-L การขอแก้ไขรายการท่ีได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ (สบ.4)

135 อ. C-044-135-L ขอแก้ไขตามบัญชีหมายเลข 4 ของระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเร่ือง การ
ด าเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ 
(สบ.4)
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองอำหำร

136 อ. C-044-136-L การขอแก้ไขรายการท่ีได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเน่ือง
ส าหรับทารกและเด็กเล็ก (สบ.4)

137 อ. C-044-137-L ขอแก้ไขตามบัญชีหมายเลข 4 ของระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเร่ือง การ
ด าเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงส าหรับทารก
และนมดัดแปลงสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็กเล็ก (สบ.4)

138 อ. C-044-138-L การขอแก้ไขรายการท่ีได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและ
เด็กเล็ก (สบ.4)

139 อ. C-044-139-L ขอแก้ไขตามบัญชีหมายเลข 4 ของระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเร่ือง การ
ด าเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ์อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็กเล็ก (สบ.
4)

140 อ. C-044-140-L การขอแก้ไขรายการท่ีได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร (สบ.4)

141 อ. C-044-141-L ขอแก้ไขตามบัญชีหมายเลข 4 ของระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเร่ือง การ
ด าเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร 

(สบ.4)

142 อ. C-044-142-L การขอแก้ไขรายการท่ีได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุท่ีใช้รักษาคุณภาพของอาหาร (สบ.4)

143 อ. C-044-143-L ขอแก้ไขตามบัญชีหมายเลข 4 ของระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเร่ือง การ
ด าเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุท่ีใช้รักษา
คุณภาพของอาหาร (สบ.4)

144 อ. C-044-144-L การขอแก้ไขรายการท่ีได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์ อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก (เฉพาะวัตถุ
ให้ความหวานแทนน้ าตาล) (สบ.4)
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองอำหำร

145 อ. C-044-145-L ขอแก้ไขตามบัญชีหมายเลข 4 ของระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเร่ือง การ
ด าเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ผลิตภัณฑ์ อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการ
ควบคุมน้ าหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล) (สบ.4)

146 อ. C-044-146-E การขอแก้ไขรายการท่ีได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (สบ.4)

147 อ. C-044-147-E ขอแก้ไขตามบัญชีหมายเลข 4 ของระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเร่ือง การ
ด าเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (สบ.4)

148 อ. C-045-148-E การขอแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (สบ.6) ผลิต

149 อ. C-045-149-E การขอแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (สบ.6) น าเข้า

150 อ. C-045-150-E การขอแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (สบ.6) ส่งออก

151 อ. C-045-151-E การขอแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (สบ.6) อ้างอิงสูตร

152 อ. C-045-152-E การขอแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (สบ.6) แบ่งบรรจุ

153 อ. C-045-153-L การขอแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ นมโค , นมปรุงแต่ง, นมเปร้ียว, ผลิตภัณฑ์ของนม, 
ไอศกรีม, เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, 

กาแฟปรุงส าเร็จ, กาแฟผสม และเคร่ืองด่ืม
เกลือแร่ (สบ.6) ผลิต

154 อ. C-045-154-L การขอแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ นมโค , นมปรุงแต่ง, นมเปร้ียว, ผลิตภัณฑ์ของนม, 
ไอศกรีม, เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, 
กาแฟปรุงส าเร็จ, กาแฟผสม และเคร่ืองด่ืม
เกลือแร่  (สบ.6) น าเข้า
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองอำหำร

155 อ. C-045-155-L การขอแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ นมโค , นมปรุงแต่ง, นมเปร้ียว, ผลิตภัณฑ์ของนม, 
ไอศกรีม, เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, 
กาแฟปรุงส าเร็จ, กาแฟผสม และเคร่ืองด่ืม
เกลือแร่ (สบ.6) ส่งออก

156 อ. C-045-156-L การขอแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ นมโค , นมปรุงแต่ง, นมเปร้ียว, ผลิตภัณฑ์ของนม, 
ไอศกรีม, เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, 
กาแฟปรุงส าเร็จ, กาแฟผสม และเคร่ืองด่ืม
เกลือแร่ (สบ.6) อ้างอิงสูตร

157 อ. C-045-157-L การขอแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ นมโค , นมปรุงแต่ง, นมเปร้ียว, ผลิตภัณฑ์ของนม, 
ไอศกรีม, เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, 
กาแฟปรุงส าเร็จ, กาแฟผสม และเคร่ืองด่ืม
เกลือแร่ (สบ.6) แบ่งบรรจุ

158 อ. C-045-158-E การขอแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารความเส่ียงต่ าท่ีไม่แจ้งสูตร (สบ.8) ผลิต

159 อ. C-045-159-E การขอแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารความเส่ียงต่ าท่ีไม่แจ้งสูตร (สบ.8) น าเข้า

160 อ. C-045-160-E การขอแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารความเส่ียงต่ าท่ีไม่แจ้งสูตร (สบ.8) ส่งออก

161 อ. C-045-161-E การขอแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารความเส่ียงต่ าท่ีไม่แจ้งสูตร (สบ.8) อ้างอิงสูตร

162 อ. C-045-162-E การขอแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารความเส่ียงต่ าท่ีไม่แจ้งสูตร (สบ.8) แบ่งบรรจุ

163 อ. C-051-163-E การขอหนังสือรับรองสถานท่ีผลิตอาหาร (Certificate of Manufacture)

164 อ. C-051-164-E การขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหาร (Certificate of Free Sale)

165 อ. C-051-165-E การขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์และสูตรส่วนประกอบ (Certificate of Ingredient)

166 อ. C-061-166-L การขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร แบบ อ.4
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองอำหำร

167 อ. C-061-167-L การขอใบแทนใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร แบบ อ.9

168 อ. C-101-168-L หนังสือขอช้ีแจงเพ่ิมฉลากเพ่ือการส่งออก

169 อ. D-011-169-M การพิจารณา การวินิจฉัย การรับรอง การขอความเห็นชอบ การตอบข้อหารือ หรือบริการข้อมูล 
โดยตอบเป็นหนังสือ เป็นเร่ืองง่าย 
และไม่ซับซ้อน

170 อ. D-011-170-M การพิจารณา การวินิจฉัย การรับรอง การขอความเห็นชอบ การตอบข้อหารือ หรือบริการข้อมูล 
โดยตอบเป็นหนังสือ เป็นเร่ืองยาก 
และซับซ้อน

171 อ. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก สบ .3 น าเข้า หมายเหตุ กระบวนงานท่ีเพ่ิมเติม

172 อ. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก สบ.3 น าเข้า หมายเหตุ กระบวนงานท่ีเพ่ิมเติม

173 อ. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก สบ.3 น าเข้า

หมายเหตุ กระบวนงานท่ีเพ่ิมเติม

174 อ. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็กเล็ก สบ .3 น าเข้า หมายเหตุ กระบวนงานท่ีเพ่ิมเติม

175 อ. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร สบ.3 น าเข้า หมายเหตุ กระบวนงานท่ีเพ่ิมเติม

176 อ. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุท่ีใช้รักษาคุณภาพของอาหาร สบ .3 น าเข้า หมายเหตุ กระบวนงานท่ีเพ่ิมเติม

177 อ. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ อาหารส าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมน้ าหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทน
น้ าตาล) สบ.3 น าเข้า

หมายเหตุ กระบวนงานท่ีเพ่ิมเติม

178 อ. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สบ.3 ส่งออก หมายเหตุ กระบวนงานท่ีเพ่ิมเติม
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

1

ด. A-033-001-L การขอน าเข้าซ่ึงอาหารเพ่ือเป็นตัวอย่างส าหรับข้ึนทะเบียนต ารับอาหารหรือเพ่ือพิจารณา

ในการส่ังซ้ือ (อ.16)

2

ด. A-033-002-EPL การขอน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (อ.12) เพ่ือจ าหน่าย

ในร้านค้าเขตปลอดอากร

3

ด. A-033-003-EPL การขอน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (อ.12) เพ่ือแสดง

สินค้าของเอกชน นิติบุคคล และองค์กรต่างๆ

4

ด. A-033-004-EPL การขอน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (อ.12) เพ่ือจ าหน่าย

เป็นสาธารณกุศลโดยสถานฑูต

5

ด. A-033-005-EPL การขอน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (อ.12) เพ่ือใช้

ประกอบการผลิตส าหรับการส่งออกโดยผู้ผลิต

6

ด. A-033-006-EPL การขอน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (อ.12) เพ่ือ

ศึกษาวิจัยทางวิชาการ

7

ด. A-033-007-EPL การขอน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (อ.12) เพ่ือให้บริการ

บนสายการบิน จ าหน่ายบนเคร่ืองบิน

8

ด. A-033-008-EPL การขอน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (อ.12) เพ่ือเก็บรักษา

ในเขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตประกอบการค้าเสรี

9 ด. A-033-009-M การขอน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือใช้เฉพาะตัว

10 ด. A-033-010-LM การขอน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือศึกษา วิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพและมาตรฐาน

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองด่ำนอำหำรและยำ
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองด่ำนอำหำรและยำ

11

ด. A-033-011-M การขอน าเข้าวัตถุอันตรายท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เพ่ือใช้สอยส่วนบุคคล

หรือใช้เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นคร้ังคราว

12 ด. A-033-012-M การขอน าเข้าวัตถุอันตรายท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เพ่ือการแสดงนิทรรศการ

13

ด. A-033-013-M การขอน าเข้าวัตถุอันตรายท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เพ่ือการศึกษาของ

สถาบันการศึกษา หรือเพ่ือใช้ในงานศึกษาวิจัย

14

ด. A-033-014-M การขอน าเข้าวัตถุอันตรายท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เพ่ือใช้โดยหน่วยงานท่ี

ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของการใช้วัตถุอันตราย

15

ด. A-033-015-M การขอน าเข้าวัตถุอันตรายท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เพ่ือส่งให้กระทรวง ทบวง

 กรมราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจองค์การของรัฐ สภากาชาดไทย

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครอง การด าเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการช านัญพิเศษในประเทศไทย
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

1 พ. A-011-001-P การวินิจฉัยผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ กรณีไม่ส่งผู้เช่ียวชาญ คณะท างาน หรือ
คณะอนุกรรมการ

2 พ. A-011-002-P การวินิจฉัยผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ กรณีส่งผู้เช่ียวชาญ คณะท างาน หรือ
คณะอนุกรรมการ

3 พ. A-021-003-M การน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือการวิจัยทางคลินิก ซ่ึงได้รับการยกเว้นตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 34) พ.ศ. 2549

4 พ. A-033-004-M การน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือการวิจัย หรือเพ่ือการวิเคราะห์ หรือเพ่ือการทดสอบ
คุณภาพมาตรฐาน ซ่ึงได้รับการยกเว้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 34) 

พ.ศ. 2549

5 พ. A-032-005-M การผลิตหรือน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ในปริมาณเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือจัดนิทรรศการหรือเพ่ือใช้
ในการศึกษา วิจัยซ่ึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตหรือขอใบรับแจ้งรายการ
ละเอียด กรณีไม่ส่งผู้เช่ียวชาญ คณะท างานหรือคณะอนุกรรมการ

6 พ. A-032-006-M การผลิตหรือน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ในปริมาณเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือจัดนิทรรศการหรือเพ่ือใช้
ในการศึกษา วิจัยซ่ึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตหรือขอใบรับแจ้งรายการ
ละเอียด กรณีส่งผู้เช่ียวชาญ คณะท างานหรือคณะอนุกรรมการ

7 พ. A-033-007-M การผลิตหรือน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ในปริมาณเท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือเป็นตัวอย่างในการขอ
อนุญาตหรือแจ้งรายการละเอียด ซ่ึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต หรือขอใบ

รับแจ้งรายการละเอียด กรณีไม่ส่งผู้เช่ียวชาญ คณะท างาน หรือคณะอนุกรรมการ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์

8 พ. A-033-008-M การผลิตหรือน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ในปริมาณเท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือเป็นตัวอย่างในการขอ
อนุญาตหรือแจ้งรายการละเอียด ซ่ึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต หรือขอใบ
รับแจ้งรายการละเอียด กรณีส่งผู้เช่ียวชาญ คณะท างาน หรือคณะอนุกรรมการ

9 พ. A-033-009-M การผลิตเคร่ืองมือแพทย์ในปริมาณเท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือเป็นตัวอย่างในการส่งออกซ่ึงได้รับ

การยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต หรือขอใบรับแจ้งรายการละเอียด กรณีไม่ส่ง
ผู้เช่ียวชาญ คณะท างาน หรือคณะอนุกรรมการ

10 พ. A-033-010-M การผลิตเคร่ืองมือแพทย์ในปริมาณเท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือเป็นตัวอย่างในการส่งออกซ่ึงได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต หรือขอใบรับแจ้งรายการละเอียด กรณีส่งผู้เช่ียวชาญ

 คณะท างาน หรือคณะอนุกรรมการ

11 พ. A-033-011-M การน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ท่ีใช้เป็นส่วนประกอบ ส่วนควบ อุปกรณ์หรือช้ินส่วนในการ
ผลิตเคร่ืองมือแพทย์หรือใช้ประกอบในการผลิตยาโดยผู้รับอนุญาตผลิตยาในประเทศ ซ่ึง
ได้รับการยกเว้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับท่ี 34) พ.ศ. 2549

12 พ. A-033-012-M การน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ส าหรับผลิตเพ่ือการส่งออก ซ่ึงได้รับการยกเว้นตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 34) พ.ศ. 2549

13 พ. A-031-013-M การน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีป้องกัน ชันสูตร 
บ าบัดโรค หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ หรือให้แก่สภากาชาดไทย หรือองค์กรสาธารณกุศลอ่ืน

ท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบ ซ่ึงได้รับการยกเว้นตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 34) พ.ศ. 2549
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์

14 พ. B-012-014-P การขออนุญาตผลิตและการขออนุญาตน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติ
เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 กรณีไม่ส่งผู้เช่ียวชาญ คณะท างาน หรือคณะอนุกรรมการ

15 พ. B-012-015-P การขออนุญาตผลิตและการขออนุญาตน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติ
เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 กรณีส่งผู้เช่ียวชาญ คณะท างาน หรือ คณะอนุกรรมการ

16 พ. B-012-016-P การขออนุญาตผลิตและการขออนุญาตน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติ
เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 กรณีเคร่ืองมือแพทย์ใหม่

17 พ. B-012-017-P การขอแจ้งรายการละเอียดผลิตและแจ้งรายการละเอียดน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ตาม
พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 กรณีไม่ส่งผู้เช่ียวชาญ คณะท างาน หรือ

คณะอนุกรรมการ

18 พ. B-012-018-P การขอแจ้งรายการละเอียดผลิตและแจ้งรายการละเอียดน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ตาม
พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 กรณีส่งผู้เช่ียวชาญ คณะท างาน หรือ
คณะอนุกรรมการ

19 พ. B-012-019-P การขอแจ้งรายการละเอียดผลิตและแจ้งรายการละเอียดน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ตาม
พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 กรณีเคร่ืองมือแพทย์ใหม่

20 พ. B-012-020-P การขออนุญาตผลิตเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือการส่งออก ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ
เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551

21 พ. B-012-021-P การขอหนังสือรับรองประกอบการน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ กรณีเคร่ืองมือแพทย์มี 1 
รายการ
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์

22 พ. B-012-022-P การขอหนังสือรับรองประกอบการน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ กรณีเคร่ืองมือแพทย์ มากกว่า
 1 รายการ แต่ไม่เกิน 100 รายการ

23 พ. B-012-023-P การขอหนังสือรับรองประกอบการน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ กรณีเคร่ืองมือแพทย์ มากกว่า
 100 รายการ

24 พ. B-021-024-P การขอจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ กรณีต้องตรวจสถานท่ีใน
กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล

25 พ. B-021-025-P การขอจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ กรณีต้องตรวจสถานท่ีใน
ต่างจังหวัด

26 พ. B-022-026-P การขอจดทะเบียนสถานประกอบการน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ กรณีไม่ต้องตรวจสถานท่ี

27 พ. B-023-027-P การขออนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย์

28 พ. C-021-028-P การขออนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ กรณีไม่ส่งผู้เช่ียวชาญ คณะท างาน หรือ
คณะอนุกรรมการ

29 พ. C-021-029-P การขออนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ กรณีส่งผู้เช่ียวชาญ คณะท างาน หรือ
คณะอนุกรรมการ

30 พ. C-031-030-P การขอต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์

31 พ. C-031-031-P การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตและใบอนุญาตน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติ
เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551

32 พ. C-031-032-P การขอต่ออายุใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตและใบรับแจ้งรายการละเอียดน าเข้า
เคร่ืองมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์

33 พ. C-031-033-P การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย์

34 พ. C-041-034-P การขอย้าย/เปล่ียนแปลงสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ กรณีต้องตรวจสถานท่ี
ในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล

35 พ. C-041-035-P การขอย้าย/เปล่ียนแปลงสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ กรณีต้องตรวจสถานท่ี

ในต่างจังหวัด

36 พ. C-041-036-P การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือ
แพทย์ (กรณีเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมขอบข่าย) กรณีต้องตรวจสถานท่ีในกรุงเทพฯ และ
เขตปริมณฑล37 พ. C-041-037-P การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือ

แพทย์ (กรณีเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมขอบข่าย) กรณีต้องตรวจสถานท่ีในต่างจังหวัด

38 พ. C-042-038-P การขอย้าย/เปล่ียนแปลงสถานประกอบการน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ กรณีไม่ต้องตรวจ
สถานท่ี

39 พ. C-042-039-P การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือน าเข้า

เคร่ืองมือแพทย์

40 พ. C-042-040-P การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเข้าเคร่ืองมือ
แพทย์ (กรณีเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมขอบข่าย)

41 พ. C-046-041-P การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการท่ีได้รับอนุญาตในใบอนุญาตผลิต และใบอนุญาตน าเข้า
เคร่ืองมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 กรณีไม่ส่งผู้เช่ียวชาญ 

คณะท างาน หรือคณะอนุกรรมการ
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์

42 พ. C-046-042-P การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการท่ีได้รับอนุญาตในใบอนุญาตผลิต และใบอนุญาตน าเข้า
เคร่ืองมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 กรณีส่งผู้เช่ียวชาญ 
คณะท างาน หรือคณะอนุกรรมการ

43 พ. C-046-043-P การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการละเอียดในใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตและใบรับ

แจ้งรายการละเอียดน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 
2551 กรณีไม่ส่งผู้เช่ียวชาญ คณะท างาน หรือคณะอนุกรรมการ

44 พ. C-046-044-P การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการละเอียดในใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตและใบรับ
แจ้งรายการละเอียดน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 

2551 กรณีส่งผู้เช่ียวชาญ คณะท างาน หรือคณะอนุกรรมการ

45 พ. C-046-045-P การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการท่ีได้รับอนุญาตในหนังสือรับรองการผลิตเคร่ืองมือ
แพทย์เพ่ือการส่งออก ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551

46 พ. C-046-046-P การขอเพ่ิมเติมรายการเคร่ืองมือแพทย์และแก้ไขเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในหนังสือรับรอง

ประกอบการน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ กรณีเคร่ืองมือแพทย์มี 
1 รายการ

47 พ. C-046-047-P การขอเพ่ิมเติมรายการเคร่ืองมือแพทย์และแก้ไขเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในหนังสือรับรอง
ประกอบการน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ กรณีเคร่ืองมือแพทย์มี 
2 - 100 รายการ

48 พ. C-046-048-L การขอเพ่ิมเติมรายการเคร่ืองมือแพทย์และแก้ไขเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในหนังสือรับรอง
ประกอบการน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ กรณีเคร่ืองมือแพทย์มีมากกว่า 100 รายการ
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์

49 พ. C-046-049-P การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์

50 พ. C-046-050-P การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย์

51 พ. C-051-051-P การขอย้ายหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีขายเคร่ืองมือแพทย์

52 พ. C-061-052-P การขอหนังสือรับรองเพ่ือการส่งออกเคร่ืองมือแพทย์

53 พ. C-061-053-P การขอใบแทนใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต หรือน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์

54 พ. C-061-054-P การขอใบแทนใบอนุญาตผลิตและน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์

55 พ. C-061-055-P การขอใบแทนใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตและน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์

56 พ. C-061-056-P การขอใบแทนหนังสือรับรองการผลิตเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือการส่งออกตามมาตรา 34 

แห่งพระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551

57 พ. C-061-057-P การขอใบแทนหนังสือรับรองประกอบการน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์

58 พ. C-061-058-P การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์

59 พ. C-061-059-P การขอใบแทนใบอนุญาตขายเคร่ืองมือแพทย์

60 พ. C-094-060-M การขอรับรองระบบคุณภาพการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ (GMP)

61 พ. D-011-061-M การให้ค าปรึกษา
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

1 ต. A-011-001-M งานวินิจฉัยผลิตภัณฑ์

2 ต. A-033-002-L ขอรับใบอนุญาตเฉพาะคราวเพ่ือน าเข้า/ส่งออก ซ่ึงยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธ์ิ

3
ต. A-033-003-E ขออนุญาตน าเข้า/ส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 กรณีผู้ป่วยน าติดตัวเข้าหรือ

ออกนอกราชอาณาจักร

4 ต. A-061-004-L ขอรับใบอนุญาตผลิต/น าเข้าตัวอย่างวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือประเภท 4

5
ต. B-012-005-L ค าขอข้ึนทะเบียนต ารับ ยส3/วจ 3,4 และหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยส 2 / วจ 2 (กรณี

ยาใหม่)

6
ต. B-012-006-L ค าขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยส 2 / วจ 2  , ค าขอข้ึนทะเบียนต ารับ วจ 3,4 (กรณี

ไม่ใช่ยาใหม่)

7 ต. B-012-007-L ค าขอข้ึนทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 (กรณีไม่ใช่ยาใหม่)

8
ต. B-021-008-EP ขอรับใบอนุญาตผลิต/จ าหน่าย ยส2 ,ครอบครอง ยส 1,2 , ผลิต/ขาย วจ 1,2 , 

ครอบครอง วจ 1,2,3,4

9
ต. B-021-009-P ขอรับหนังสือส าคัญผลิต/จ าหน่าย/น าเข้า/ครอบครอง/ส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษใน

ประเภท 5 (ท่ีไม่ใช่ Hemp) และขอเพ่ิมระหว่างปี(เพ่ิมชนิด/เพ่ิมปริมาณ)

10
ต. B-021-010-P ขอรับหนังสือส าคัญผลิต/จ าหน่าย/น าเข้า/ครอบครอง/ส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษใน

ประเภท 5 (Hemp) และขอเพ่ิมระหว่างปี(เพ่ิมชนิด/เพ่ิมปริมาณ)

11 ต. B-022-011-P ขอรับใบอนุญาตเฉพาะคราวเพ่ือน าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 4

12 ต. B-024-012-P ขอรับใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ประจ าปี (รายใหม่)

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองควบคุมวัตถุเสพติด
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองควบคุมวัตถุเสพติด

13
ต. B-024-013-P ขอรับใบอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ประจ าปี (รายเดิม ขอ

ต่อเน่ือง) และขอเพ่ิมระหว่างปี (เพ่ิมชนิค/เพ่ิมปริมาณ)

14 ต. B-031-014-L ขอรับใบแจ้งการน าเข้า/ส่งออกวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3,4

15 ต. B-031-015-P ขอรับใบอนุญาตจ าหน่าย/ครอบครองยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 2 เกินปริมาณ

16
ต. B-031-016-M ขออนุญาตน าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ต ารับท่ีมี Codeine เป็นส่วนผสม/ขอ

อนุญาตครอบครอง codeine เพ่ือผลิต ยส 3

17
ต. B-031-017-M ขออนุญาตน าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ต ารับท่ีมี Codeine เป็นส่วนผสม/ขอ

อนุญาตครอบครอง codeine เพ่ือผลิต ยส 3 (เพ่ิมเติม)

18 ต. C-021-018-EP ขอรับใบอนุญาตโฆษณายาเสพติด/วัตถุออกฤทธ์ิ

19
ต. C-031-019-P ค าขอต่ออายุหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ ยส 2 / วจ 2 และค าขอต่ออายุทะเบียนต ารับ 

วจ 3,4

20 ต. C-031-020-P ค าขอต่ออายุใบส าคัญการข้ึนทะเบียนยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 (กรณีไม่ใช่ยาใหม่)

21
ต. C-031-021-E ต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่าย ยส2 ,ครอบครอง ยส 2  , ขาย วจ 1,2 , ครอบครอง วจ 

1,2,3,4

22
ต. C-041-022-P แก้ไขใบอนุญาตผลิต/จ าหน่าย ยส2 ,ครอบครอง ยส 1,2  ,  ผลิต/ขาย วจ 1,2  , 

ครอบครอง วจ 1,2,3,4

23 ต. C-043-023-L แก้ไขทะเบียนต ารับและหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ (กรณีส่งผู้เช่ียวชาญ)

24 ต. C-043-024-L แก้ไขทะเบียนต ารับและหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ (กรณีไม่ส่งผู้เช่ียวชาญ)
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองควบคุมวัตถุเสพติด

25
ต. C-046-025-P แก้ไขใบอนุญาตหรือหนังสือส าคัญเก่ียวกับยส 4 /ยส 5 (ท่ีไม่ใช่การเพ่ิมชนิด/เพ่ิม

ปริมาณ)

26 ต. C-051-026-E ขอรับ CPP, CFS, Translation

27 ต. C-051-027-P ค าขอหนังสือรับรองการน าเข้ากาเฟอีน

28 ต. C-061-028-EPM ขอรับใบแทนใบอนุญาต/หนังสือส าคัญ/ทะเบียน/หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์

29 ต. C-081-029-L ยกเลิกใบอนุญาต/หนังสือส าคัญ/ทะเบียน/หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

1 ส. A-011-001-M การขอให้พิจารณาวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์

2 ส. A-033-002-E การขอหนังสืออนุญาตการน าหรือส่ังเคร่ืองส าอางส าเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักร

ท่ีมิใช่เพ่ือขายแบบเฉพาะคร้ัง

3 ส. A-041-003-M การประเมินเอกสารทางวิชาการของสารใหม่ท่ีไม่เคยมีประวัติการใช้ในเคร่ืองส าอาง

4 ส. B-013-004-E การย่ืนค าขอจดแจ้งเคร่ืองส าอาง

5 ส. B-013-006-M การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอ านาจ

6 ส. C-045-007-P การย่ืนค าขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้ง

7 ส. C-061-008-M การย่ืนค าขอใบแทนใบรับจดแจ้ง

8 ส. C-051-009-E การย่ืนค าขอหนังสือรับรองการขาย หนังสือรับรองการขายพร้อมแนบสูตร หนังสือ

รับรองแหล่งก าเนิดผลิตภัณฑ์

9 ส. C-011-010-M การย่ืนค าขอความเห็นเก่ียวกับฉลากเคร่ืองส าอาง

10 ส. C-111-011-M การขอให้รับรองส าเนาหนังสือรับรอง GMP เคร่ืองส าอาง

11 ส. การขอหนังสือรับรองสถานท่ีผลิตหรือน าเข้าเคร่ืองส าอาง

12 ส. C-031-005-E การต่ออายุใบรับจดแจ้งเคร่ืองส าอาง

13 ส. B-021-013-E การขอผลการตรวจสถานท่ีผลิต หรือน าเข้า หรือเก็บรักษาเคร่ืองส าอาง เพ่ือใช้

ประกอบการจดแจ้งเคร่ืองส าอาง กรณีสถานท่ีใหม่หรือย้ายสถานท่ี

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กลุ่มควบคุมเคร่ืองส ำอำง
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กลุ่มควบคุมเคร่ืองส ำอำง

14 ส. C-021-014-M การย่ืนค าขอความเห็นเก่ียวกับโฆษณาเคร่ืองส าอาง

15 ส. การย่ืนค าขอ GMP เคร่ืองส าอาง

16 ส. C-018-015-M การขอยกเลิกใบรับจดแจ้ง
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ล ำดับ หน่วยงำน
รหัส

กระบวนงำน
ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

1 วอ. A-011-001-L การขอหนังสือวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2 วอ. B-012-002-P การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงและสัตว์แทะ กรณีท่ี

สารส าคัญยังไม่เคยรับข้ึนทะเบียน (สำรใหม่)

3 วอ. B-012-003-P การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์

ฆ่าเช้ือโรคและผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว กรณีท่ีสารส าคัญยังไม่เคยรับข้ึนทะเบียน 

(สำรใหม่)

4 วอ. B-012-004-P การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์

ท าความสะอาดและผลิตภัณฑ์ลบค าผิด กรณีท่ีสารส าคัญยังไม่เคยรับข้ึนทะเบียน

 (สำรใหม่)

5 วอ. B-012-005-P การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายเพ่ือการส่งออกเท่ำน้ัน ประเภทผลิตภัณฑ์ก าจัด

แมลงและสัตว์แทะ กรณีท่ีสารส าคัญยังไม่เคยรับข้ึนทะเบียน (สำรใหม่)

6 วอ. B-012-006-P การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายเพ่ือการส่งออกเท่ำน้ัน ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือ

โรคและผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว กรณีท่ีสารส าคัญยังไม่เคยรับข้ึนทะเบียน (สำรใหม่)

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย
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ล ำดับ หน่วยงำน
รหัส

กระบวนงำน
ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย

7 วอ. B-012-007-P การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายเพ่ือการส่งออกเท่ำน้ัน ประเภทผลิตภัณฑ์ท าความ

สะอาดและผลิตภัณฑ์ลบค าผิด กรณีท่ีสารส าคัญยังไม่เคยรับข้ึนทะเบียน (สำร

ใหม่)

8 วอ. B-012-008-P การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงและสัตว์แทะ กรณีท่ี

สารส าคัญเคยรับข้ึนทะเบียนแล้ว

9 วอ. B-012-009-P การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงและสัตว์แทะ กรณี

วัตถุดิบเทคนิคอลเกรดท่ีสารส าคัญเคยรับข้ึนทะเบียนแล้ว

10 วอ. B-012-010-P การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงและสัตว์แทะเพ่ือ

การส่งออกเท่ำน้ัน กรณีท่ีสารส าคัญเคยรับข้ึนทะเบียนแล้ว

11 วอ. B-012-011-P การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรคและผลิตภัณฑ์ซักผ้า

ขาว กรณีท่ีสารส าคัญเคยรับข้ึนทะเบียนแล้ว

12 วอ. B-012-012-P การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายเพ่ือการส่งออกเท่ำน้ัน ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือ

โรคและผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว กรณีท่ีสารส าคัญเคยรับข้ึนทะเบียนแล้ว

13 วอ. B-012-013-P การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์

ท าความสะอาดและผลิตภัณฑ์ลบค าผิด กรณีท่ีสารส าคัญเคยรับข้ึนทะเบียนแล้ว
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ล ำดับ หน่วยงำน
รหัส

กระบวนงำน
ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย

14 วอ. B-012-014-P การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายเพ่ือการส่งออกเท่ำน้ัน ประเภทผลิตภัณฑ์ท าความ

สะอาดและผลิตภัณฑ์ลบค าผิด กรณีท่ีสารส าคัญเคยรับข้ึนทะเบียนแล้ว

15 วอ. B-012-015-P การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย กรณีเป็นวัตถุอันตรายท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนไว้แล้ว 

แต่มีการเปล่ียนแปลงช่ือการค้า

16 วอ. B-013-016-E การแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 และการขอแก้ไขเปล่ียนแปลง

รายการในใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1

17 วอ. B-021-017-P การขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 กรณีสถานท่ีผลิตใหม่ หรือสายการผลิต

ใหม่

18 วอ. B-022-018-P การขออนุญาตน าเข้าวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 กรณีสถานท่ีเก็บใหม่

19 วอ. B-024-019-P การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3

20 วอ. B-025-020-P การขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 กรณีสถานท่ีเก็บใหม่

21 วอ. B-031-021-P การแจ้งการด าเนินการผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุ

อันตราย ชนิดท่ี 2

22 วอ. B-031-022-P การขออนุญาตผลิต น าเข้า หรือส่งออกวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 กรณีสายการผลิต

เดิมหรือสถานท่ีเก็บรักษาเคยได้รับอนุญาตแล้ว

23 วอ. B-051-023-L การขออนุญาตน าเข้าตัวอย่างหรือผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย
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ล ำดับ หน่วยงำน
รหัส

กระบวนงำน
ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย

24 วอ. C-021-024-M การประเมินเอกสารทางวิชาการเก่ียวกับการโฆษณาวัตถุอันตราย

25 วอ. C-031-025-E การต่ออายุใบส าคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย

26 วอ. C-031-026-E การต่ออายุใบรับแจ้งการด าเนินการผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง

ซ่ึงวัตถุอันตราย ชนิดท่ี 2

27 วอ. C-031-027-E การต่ออายุใบอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย

 ชนิดท่ี 3

28 วอ. C-041-028-P การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 กรณี

ตรวจสถานท่ี

29 วอ. C-042-029-P การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตน าเข้าวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 กรณี

ตรวจสถานท่ี

30 วอ. C-043-030-P การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบส าคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย

31 วอ. C-044-031-P การขอแก้ไขรายการการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 

ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีส านักควบคุมเคร่ืองส าอางและวัตถุอันตรายประกาศก าหนด

32 วอ. C-044-032-P การขอแก้ไขรายการการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีส านัก

ควบคุมเคร่ืองส าอางและวัตถุอันตรายประกาศก าหนด
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ล ำดับ หน่วยงำน
รหัส

กระบวนงำน
ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย

33 วอ. C-046-033-P การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบรับแจ้ง

การด าเนินการผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2

34 วอ. C-046-034-P การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน

ครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 กรณีไม่ตรวจสถานท่ี

35 วอ. C-046-035-P การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 

กรณีตรวจสถานท่ี

36 วอ. C-046-036-P การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย

ชนิดท่ี 3 กรณีตรวจสถานท่ี

37 วอ. C-051-037-P การขอหนังสือรับรองการข้ึน (Certificate of Product Registration) หนังสือ

รับรองการจ าหน่าย (Certificate of Free Sale) และหนังสือรับรองการผลิต 

(Certificate of Manufacturer) ส าหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย

38 วอ. C-051-038-M การขอรับรองการแปลเอกสารการอนุญาตวัตถุอันตรายเป็นภาษาอังกฤษ

39 วอ. C-051-039-M การขอให้สืบค้น คัดส าเนาและรับรองเอกสารท่ีคัดส าเนาเก่ียวกับการอนุญาต

วัตถุอันตราย

40 วอ. C-051-040-M การพิจารณารับรองเอกสารเก่ียวกับการอนุญาตวัตถุอันตราย
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ล ำดับ หน่วยงำน
รหัส

กระบวนงำน
ช่ือกระบวนงำน หมำยเหตุ

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย

41 วอ. C-061-041-LM การขอใบแทนใบส าคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย และการขอใบแทน

ใบอนุญาต

ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3

42 วอ. C-061-042-EM การขอใบแทนใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1

43 วอ. C-061-043-LM การขอใบแทนใบรับแจ้งการด าเนินการผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน

ครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2

44 วอ. C-091-044-M การขอรับการรับรอง/ต่ออายุ/เพ่ิมขอบข่ายการรับรองตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดี

ในการผลิตวัตถุอันตราย (GMP) ท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รับผิดชอบ ในข้ันตอนการตรวจประเมินเอกสาร GMP วัตถุอันตราย

45 วอ. C-091-045-M การขอรับการรับรอง/ต่ออายุ/เพ่ิมขอบข่ายการรับรองตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดี

ในการผลิตวัตถุอันตราย (GMP) ท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รับผิดชอบ ในข้ันตอนการตรวจประเมินสถานท่ีผลิต

46 วอ. D-011-046-M การขอสอบถามหรือขอหารือทางวิชาการเฉพาะด้านเก่ียวกับวัตถุอันตรายโดย

ตอบหนังสือเป็นหลักฐาน
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ล ำดับ หน่วยงำน รหัสกระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน           หมำยเหตุ

1 สมพ B-012-014-PLM

(รหัสกระบวนงำนเดิมท่ีก ำหนดไว้ต้ังแต่อยู่

ท่ียำ)

การข้ึนทะเบียนต ารับยาพัฒนาจากสมุนไพร

2 สมพ B-012-020-PLM

(รหัสกระบวนงำนเดิมท่ีก ำหนดไว้ต้ังแต่อยู่

ท่ียำ)

การข้ึนทะเบียนต ารับยาแผนโบราณ

3 สมพ C-046-049-PLM

(รหัสกระบวนงำนเดิมท่ีก ำหนดไว้ต้ังแต่อยู่

ท่ียำ)

การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนต ารับยาแผนโบราณและยา

พัฒนาจากสมุนไพร

4 สมพ การขออนุญาตทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีเป็นแบบการอ้างอิงต ารับ

5 สมพ การอนุญาตโฆษณาขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรทางส่ือท่ัวไป

6 สมพ การอนุญาตโฆษณาขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรทางส่ือท่ัวไปหรือท่ีกระท า

โดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะทางส่ือส่ิงของส าหรับแจก

7 สมพ การอนุญาตโฆษณาขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีกระท าโดยตรงต่อ

ผู้ประกอบโรคศิลปะ

8 สมพ การข้ึนทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีผลิตเพ่ือการส่งออก

9 สมพ ใบแทนใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองสมุนไพร



ล ำดับ หน่วยงำน รหัส กระบวนงำน ช่ือกระบวนงำน  หมำยเหตุ

1 สสผ. B-012-001-E การอนุญาตทะเบียนต ารับยาเคมี

2 สสผ. B-012-002-E การอนุญาตทะเบียนต ารับยาชีววัตถุ

3 สสผ. B-012-003-E การอนุญาตทะเบียนต ารับยาจากสมุนไพร

4 สสผ. C-043-004-E การอนุญาตแก้ไขทะเบียนต ารับยา

5 สสผ. D-011-005-M การใหค าปรึกษา

กระบวนงำนพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ

หน่วยงำน : กองผลิตภัณฑ์สุขภำพนวัตกรรมและกำรบริกำร
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