
 
 

ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตแตล่ะประเภทค าขอ 

 
ประเภทค าขอ 

 
ระยะเวลา
พิจารณา 

อนุญาตแล้วเสร็จ* 
(วันท าการ) 

 
ช่องทางบริการ 

1.การขออนุญาตสถานที่   

1.1 การตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร 10 e-submission 

1.2 การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1) 
1.3 การแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2)  
      กรณทีี่ต้องตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 
1.4 การแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2)  
      กรณีท่ีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 

6 
6 
 
5 

e-submission 
e-submission 

 
e-submission 

 
  
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)  
      กรณีท่ีต้องตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 
1.10 การขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร (ส.4) 
       กรณีท่ีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 

 
6 
5 
5 
6 
6 
 
5 

 
e-submission 
e-submission 
e-submission 
e-submission 
e-submission 

 
e-submission 

 
1.11 การขออนุญาตผลิตอาหารเป็นกาลเฉพาะคราว (อ.11) 
1.12 การขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกอาหาร เพ่ือเป็นตัวอย่าง  
       ส าหรับการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร หรือเพ่ือพิจารณาในการสั่งซื้อ 
       (อ.15) 

12 
12 

e-submission 
e-submission 

 

1.13 การขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.6) 
1.14 การขอต่ออายุใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.8) 
1.15 การขอใบแทนใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.9) 
1.16 การขอย้ายสถานที่น าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรหรือสถานที่ 
        เก็บอาหาร (อ.10) 
1.17 การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาใน 
        ราชอาณาจักร (ส.5) 

5 
5 
5 
5 
 
5 

e-submission 
e-submission 
e-submission 
e-submission 

 
e-submission 

 



 
 

 
ประเภทค าขอ 

 
ระยะเวลา
พิจารณา 

อนุญาตแล้วเสร็จ* 
(วันท าการ) 

 
ช่องทางบริการ 

2.การขออนุญาตผลิตภัณฑ์   

 2.1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 2.1.1 การยื่นค าขอใหม่ จดทะเบียนอาหาร (สบ.5) 
 2.1.2 การยื่นค าขอแก้ไข (สบ.6)   
 

 
10 
10 

 
e-submission 
e-submission 

2.2 นมดัดแปลงส าหรับทารก, นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและ 
เด็กเล็ก, อาหารทารก, อาหารสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหาร
เสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารส าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก 
(วัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล) 
 2.2.1 การยื่นค าขอใหม่ (อ.17, สบ.3) 
 2.2.2 การยื่นค าขอแก้ไข (อ.19, สบ.4) 

 
 
 
 

28 
20 

 
 
 
 

e-submission 
e-submission 

2.3 อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ 
 2.3.1 การยื่นค าขอใหม่ (อ.17,สบ.3) 
 2.3.2 การยื่นค าขอแก้ไข (อ.19,สบ.4) 

 
72 
20 

 
e-submission 
e-submission 

2.4 วัตถุเจือปนอาหาร, วัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล (อาหารส าหรับผู้ที่
ต้องการควบคุมน้ าหนัก), วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพของอาหาร, เอนไซม์ส าหรับ
ใช้ในการผลิตอาหาร,ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือสารฆ่าเชื้อที่ใช้ส าหรับ
อาหาร 
  2.4.1 การยื่นค าขอใหม่ (อ.17, สบ.3) 
  2.4.2 การยื่นค าขอแก้ไข (อ.19, สบ.4) 

 
 
 
 

28 
20 

 
 
          
 

  e-submission 
e-submission 

2.5 ผลิตภัณฑ์อาหารประเภท นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, 
ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท,  
กาแฟผสม, กาแฟส าเร็จรูปผสม, กาแฟปรุงส าเร็จ และเครื่องดื่มเกลือแร่ 
  2.5.1 การยื่นค าขอใหม่ จดทะเบียนอาหาร (สบ.5 Reprocess) 
  2.5.2 การขอแก้ไข (สบ.6 Reprocess) 

 
 
 

28 
20 

 
 
 

e-submission 
e-submission 

 
 
 



 
 

 
ประเภทค าขอ 

 
ระยะเวลา
พิจารณา 

อนุญาตแล้วเสร็จ* 
(วันท าการ) 

 
ช่องทางบริการ 

2.6 อาหารประเภทอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ 
เสริมอาหาร, รอยัลเยลลี่, นมโค, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, 
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท , กาแฟผสม , กาแฟส าเร็จรูปผสม ,  
กาแฟปรุงส าเร็จ, เครื่องดื่มเกลือแร ่และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ 
 2.6.1 การยื่นค าขอใหม่ (สบ.7) 
 2.6.2 การขอแก้ไข (สบ.8) 

 
 
 
 
1 
1 

 
 
 
 

e-submission 
e-submission 

28 ประเภท อนุญาตแบบอัตโนมัติ  
(Auto E-submission) 

2.7 หนังสือขอชี้แจงเพ่ิมฉลากเพ่ือการส่งออก การอนุญาตแบบ
อัตโนมัติ 

e-submission 

2.8 เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจาก
เมล็ดกัญชง 
 2.8.1 การยื่นค าขอใหม่ (อ.17, สบ.3) 
 2.8.2 การยื่นค าขอแก้ไข (อ.19, สบ.4) 

 
 
 

28  
20  

 
 
 

e-submission 
e-submission 

2.9 ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง 
 2.9.1 การยื่นค าขอใหม่ (อ.17, สบ.3) 
 2.9.2 การยื่นค าขอแก้ไข (อ.19, สบ.4) 

 
28  
20  

 
e-submission 
e-submission 

2.10 ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ  
 2.10.1 การยื่นค าขอใหม่ (อ.17, สบ.3) 
 2.10.2 การขอแก้ไข (อ.19, สบ.4) 

 
28  
20  

 
e-submission 
e-submission 

3.การขออนุญาตโฆษณาอาหาร 8 e-submission 
*กรณียื่นขออนุญาตโฆษณา
ผลิตภัณฑ์มากกว่า 5 รายการ 
 ให้น าส่งเอกสารรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ที่กองอาหาร ห้อง 325  
ชั้น 3 อาคาร 5 

 

 



 
 

 
ประเภทค าขอ 

 
ระยะเวลาพิจารณา 
อนุญาตแล้วเสร็จ* 

(วันท าการ) 

 
ช่องทางบริการ 

4.การขออนุมัติ 
 4.1 ขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์  
      (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล) 
 4.2 ขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการให้วัตถุเจือปนอาหาร 

 
24 
 

24 

 
e-submission 

 
e-submission 

5.การออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก 4 e-submission 

6.การประเมินความปลอดภัย 
 6.1 การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารเพ่ือก าหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานหรือเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร, ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้
ส าหรับอาหาร และเอนไซม์ส าหรับใช้ในการผลิตอาหาร  
กรณีที่ 1 การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มี
ข้อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร, ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้
ส าหรับอาหาร และเอนไซม์ส าหรับใช้ในการผลิตอาหาร 
กรณีที่ 2 การขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารที่ยังมิได้
ก าหนดเงื่อนไขการใช้หรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขการใช้ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร, ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือ
ฆ่าเชื้อที่ใช้ส าหรับอาหาร และเอนไซม์ส าหรับใช้ในการผลิตอาหาร 

 
 
 
 
 

กรณีท่ี 1 (40) 
 
 
 

กรณีท่ี 2 (110) 

e-submission 

6.2 การขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ 40 e-submission 

6.3 การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร 
  กรณีท่ี 1 อาหารใหม่ (Novel Food) 

- การขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ 
- การยื่นผลการประเมินความปลอดภัยการเป็นอาหารใหม่ 

  กรณีท่ี 2 อาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ (Novel Food) 
- การขอประเมินความปลอดภัยอาหารที่ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่ 

(Novel food) ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยายังไม่เคยอนุญาต 
-  การขอประเมินการใช้จุลินทรีย์ โพรไบโอติกในอาหาร              

ที่นอกเหนือจากบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง  
การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร 

 
กรณีท่ี 1 (40 ) 

 
 

กรณีท่ี 2 (40 ) 

e-submission 



 
 

 
ประเภทค าขอ 

 
ระยะเวลาพิจารณา 
อนุญาตแล้วเสร็จ* 

(วันท าการ) 

 
ช่องทางบริการ 

6.4 การประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ท า
ขวดนม และภาชนะบรรจุนมส าหรับทารกและเด็กเล็กที่มิใช่ชนิดวัสดุที่
ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

250  e-submission 

6.5 การประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาชนะ
บรรจุอาหาร หรือภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติกที่ยังมิได้ก าหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
    กรณี 1 การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของ
ภาชนะบรรจุอาหารที่ท าจากพลาสติกที่ยังมิได้ก าหนดคุณภาพหรื อ
มาตรฐานไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
    กรณี 2 การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของ
ภาชนะบรรจุที่มีการใช้สารหรือสารเคมี(active substances) ในภาชนะ
บรรจุซึ่งสารนั้นส่งผลต่อคุณสมบัติของอาหารที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว  
    กรณี 3 การขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตพลาสติกแปรใช้ใหม่ส าหรับการผลิตเป็นภาชนะบรรจุ
อาหาร   

 
 
 

250  
 
 

250 
 
 
 

40 
 

e-submission 

หมายเหตุ 

1) ระยะเวลาด าเนินการรวมที่ระบุนี้ ไม่ได้นับระยะเวลาที่ผู้มายื่นค าขอชี้แจงเพ่ิมเติม กรณีมีเหตุให้ต้องชี้แจง

เพ่ิมเติม ผู้อนุญาตจะแจ้งเรื่องที่ต้องชี้แจงเพ่ิมเติมให้ผู้ยื่นค าขอทราบ โดยผู้ยื่นค าขอต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายใน 10 - 30 วันท าการ (แล้วแต่ประเภทอาหาร) หากครบระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ผู้ยื่นค าขอฯ ไม่ชี้แจงข้อมูล

เพ่ิมเติม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะพิจารณาค าขอตามท่ียื่นไว้ 

2) กรณีผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนหรือมีความคาบเกี่ยวของการปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับจะต้องผ่านการ

พิจารณาโดยคณะท างาน/คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ อาจต้องใช้ระยะเวลาเพ่ิมจากที่ระบุไว้โดยประมาณ 

15-45 วันท าการ แล้วแต่กรณี 

มี.ค 2566 


