ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตแต่ละประเภทคำขอ
ประเภทคำขอ

ระยะเวลา
พิจารณา
อนุญาตแล้วเสร็จ*
(วันทำการ)

ช่องทางบริการ

1.การขออนุญาตสถานที่
1.1 การตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร
1.2 การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1)
1.3 การแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2)
กรณีที่ต้องตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
1.4 การแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2)
กรณีที่ไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
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1.5 การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.1)
1.6 การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.3)
1.7 การขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.4)
1.8 การขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (อ.5)
1.9 การขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร (ส.4)
กรณีที่ต้องตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
1.10 การขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร (ส.4)
กรณีที่ไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
1.11 การขออนุญาตผลิตอาหารเป็นกาลเฉพาะคราว (อ.11)
1.12 การขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่าง
สำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ
(อ.15)
1.13 การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.6)
1.14 การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.8)
1.15 การขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.9)
1.16 การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรหรือสถานที่
เก็บอาหาร (อ.10)
1.17 การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ส.5)
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การยื่นคำขอฯ และรับหลักฐานการ
อนุ ญ าตที ่ ศ ู น ย์ บ ริ ก ารผลิ ต ภั ณ ฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ ชั้น 4 อาคาร 6
การแก้ไขรายละเอียดในคำขอฯ ที่
กองอาหาร ห้ อ ง 325 ช ั ้ น 3
อาคาร 5
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E-submission
E-submission
E-submission
E-submission

5

E-submission
1

ประเภทคำขอ

ระยะเวลา
พิจารณา
อนุญาตแล้วเสร็จ*
(วันทำการ)

ช่องทางบริการ

10
10

E-submission
E-submission

2.การขออนุญาตผลิตภัณฑ์
2.1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2.1.1 การยื่นคำขอใหม่ จดทะเบียนอาหาร (สบ.5)
2.1.2 การขอแก้ไข (สบ.6)
2.2 นมดัดแปลงสำหรับทารก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและ
เด็กเล็ก, อาหารทารก, อาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหาร
เสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก
(วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล)
2.2.1 การยื่นคำขอใหม่ (อ.17, สบ.3)
2.2.2 การขอแก้ไข (อ.19, สบ.4)

28
20

2.3 อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ
2.3.1 การยื่นคำขอใหม่ (อ.17,สบ.3)
2.3.2 การขอแก้ไข (อ.19,สบ.4)

72
20

การยื่นคำขอใหม่ฯ
E-submission และนำส่งเอกสารที่
กองอาหาร ห้อง 325 ชั้น 3
อาคาร 5
การยื่นคำขอแก้ไขฯ และรับ
หลักฐานการอนุญาตที่ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ชั้น 4
อาคาร 6
การขอแก้ไขรายละเอียดในคำขอฯ
ที่กองอาหาร ห้อง 325 ชั้น 3
อาคาร 5
การยื่นคำขอใหม่ฯ
E-submission และนำส่งเอกสารที่
กองอาหาร ห้อง 325 ชั้น 3
อาคาร 5
การยื่นคำขอแก้ไขฯ และรับ
หลักฐานการอนุญาตที่ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ชั้น 4
อาคาร 6
การขอแก้ไขรายละเอียดในคำขอฯ
ที่กองอาหาร ห้อง 325 ชั้น 3
อาคาร 5

2

ประเภทคำขอ

2.4 วัตถุเจือปนอาหาร, วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล (อาหารสำหรับผู้ที่
ต้องการควบคุมน้ำหนัก), วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพของอาหาร
2.4.1 การยื่นคำขอใหม่ (อ.17, สบ.3)
2.4.2 การขอแก้ไข (อ.19, สบ.4)

2.5 ผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม,
ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท,
กาแฟผสม, กาแฟสำเร็จรูปผสม, กาแฟปรุงสำเร็จ และเครื่องดื่มเกลือแร่
2.5.1 การยื่นคำขอใหม่ จดทะเบียนอาหาร (สบ.5 Reprocess)
2.5.2 การขอแก้ไข (สบ.6 Reprocess)
2.6 อาหารประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร, รอยัลเยลลี่, นมโค, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม,
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, กาแฟผสม, กาแฟสำเร็จรูปผสม,
กาแฟปรุงสำเร็จ, เครื่องดื่มเกลือแร่ และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ
2.6.1 การยื่นคำขอใหม่ (สบ.7)
2.6.2 การขอแก้ไข (สบ.8)

2.7 การขอแก้ไขตามบัญชีหมายเลข 4 ของระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาว่าด้วยเรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
2.8 หนังสือขอชี้แจงเพิ่มฉลากเพื่อการส่งออก

ระยะเวลา
พิจารณา
อนุญาตแล้วเสร็จ*
(วันทำการ)

ช่องทางบริการ

28
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E-submission
การยื่นคำขอแก้ไขฯ และรับ
หลักฐานการอนุญาตที่ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ชั้น 4
อาคาร 6
การขอแก้ไขรายละเอียดในคำขอฯ
ที่กองอาหาร ห้อง 325 ชั้น 3
อาคาร 5

28
28

E-submission
E-submission

1
1

E-submission
E-submission
29 ประเภท อนุญาตแบบอัตโนมัติ
(Auto E-submission)
การยื่นคำขอฯ และรับหลักฐานการ
อนุญาตที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จ ชั้น 4 อาคาร 6
E-submission

1

การอนุญาตแบบ
อัตโนมัติ

3

ประเภทคำขอ

2.9 เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง
หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง
2.9.1 การยื่นคำขอใหม่ (อ.17, สบ.3)
2.9.2 การขอแก้ไข (อ.19, สบ.4)
2.10 ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง
2.10.1 การยื่นคำขอใหม่ (อ.17, สบ.3)
2.10.2 การขอแก้ไข (อ.19, สบ.4)

3.การขออนุญาตโฆษณาอาหาร

4.การขออนุมัติ
4.1 ขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
(เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล)
4.2 ขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการให้วัตถุเจือปนอาหาร
5.การออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก

ระยะเวลาพิจารณา
อนุญาตแล้วเสร็จ*
(วันทำการ)

28 วัน
20 วัน
28 วัน
20 วัน
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ช่องทางบริการ

การยื่นคำขอฯ นำส่งเอกสารที่กอง
อาหาร ห้อง 325 ชั้น 3 อาคาร 5
การขอแก้ไขรายละเอียดในคำขอฯ
ที่กองอาหาร ห้อง 325 ชั้น 3
อาคาร 5
การยื่นคำขอฯ นำส่งเอกสารที่กอง
อาหาร ห้อง 325 ชั้น 3 อาคาร 5
การขอแก้ไขรายละเอียดในคำขอฯ
ที่กองอาหาร ห้อง 325 ชั้น 3
อาคาร 5
E-submission
*กรณียื่นขออนุญาตโฆษณา
ผลิตภัณฑ์มากกว่า 5 รายการ
ให้นำส่งเอกสารรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ที่กองอาหาร ห้อง 325
ชั้น 3 อาคาร 5

24

E-submission

24
4

E-submission
E-submission

4

ประเภทคำขอ
6.การประเมินความปลอดภัย
6.1 การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารเพื่อกำหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานหรือเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
กรณีที่ 1 การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มี
ข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
กรณีที่ 2 การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้
กำหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
6.2 การขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ
6.3 การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร
กรณีที่ 1 อาหารใหม่ (Novel Food)
กรณีที่ 2 อาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Novel Food)
6.4 การประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ทำ
ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็กที่มิใช่ชนิดวัสดุที่
กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
6.5 การประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะ
บรรจุอาหาร หรือภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ยังมิได้กำหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ระยะเวลาพิจารณา
อนุญาตแล้วเสร็จ*
(วันทำการ)

ช่องทางบริการ

กองอาหาร
ห้อง 324 ชั้น 3 อาคาร 3

กรณีที่ 1 (113 วัน)

กรณีที่ 2 (208 วัน)

106 วัน
กรณีที่ 1 (144 วัน)
กรณีที่ 2 (293 วัน)
350 วัน

350 วัน

หมายเหตุ
1) ระยะเวลาดำเนินการรวมที่ระบุนี้ ไม่ได้นับระยะเวลาที่ผู้มายื่นคำขอชี้แจงเพิ่มเติม กรณีมีเหตุให้ต้องชี้แจง
เพิ่มเติม ผู้อนุญาตจะแจ้งเรื่องที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมให้ผู้ยื่นคำขอทราบ โดยผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 10, 20, 40 วันทำการ (แล้วแต่ประเภทอาหาร) หากครบระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้ยื่นคำขอฯ ไม่ชี้แจง
ข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะพิจารณาคำขอตามที่ยื่นไว้
2) กรณีผลิตภัณฑ์มีความซับซ้ อนหรือมี่ความคาบเกี่ยวของการปฏิ บัติตามกฎหมายหลายฉบับจะต้องผ่านการ
พิจารณาโดยคณะทำงาน/คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ อาจต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากที่ระบุไว้โดยประมาณ
15-45 วันทำการ แล้วแต่กรณี
5

