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ชื่อ-สกลุผู้ยืน่ค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ(พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)

ขัน้ตอนที ่1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร )

ผู้ยืน่ค าขอ
ตรวจสอบ

1. ส าเนาใบอนุญาต(แล้วแตก่รณี)  อ.2   สบ.1และสบ.2(ถ้ามี)  อ.7     จ านวน 1 ฉบบั

    - ใบอนญุำตยงัไม่หมดอำยุ
    - ประเภทอำหำร (ด้ำนหลังใบอนญุำต) สอดคล้องกบัผลิตภณัฑ์ทีย่ืน่ค ำขอฯ

2. ส าเนาหนังสือมอบอ านาจทีไ่ดร้ับการตรวจสอบและรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าทีส่ านักอาหาร จ านวน 1 ฉบบั

     (กรณีผู้มายืน่ค าขอไมใ่ชผู้่ด าเนินกิจการหรือนิตบิคุลของบริษัท)

    - ระบอุ ำนำจใหช้ัดเจน เช่น มอบใหย้ืน่-รับค ำขอ/แกไ้ขเพิม่เติม/ลงชื่อรับทรำบข้อบกพร่องเปน็ต้น

3.    สบ.5 (พิมพ์เท่าน้ัน)     จ านวน 2 ฉบบั
    - กรอกรำยละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกบัข้อมูลทีไ่ด้รับอนญุำต
    - ประเภทอำหำรสอดคล้องตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเฉพำะผลิตภณัฑ์ประเภทนัน้ๆ

    - ชื่ออำหำรสอดคล้องตำมประกำศฯ เฉพำะผลิตภณัฑ์ และประกำศฯ ว่ำด้วยเร่ือง ฉลำก

     -กรณี สบ.5 น ำเข้ำ ต้องระบชุื่อ ทีอ่ยู ่สถำนทีผ่ลิตในต่ำงประเทศ ใหต้รงกบัข้อมูลใบรับรองสถำนทีผ่ลิต

   - กรณี สบ.5 ผลิตเพือ่ส่งออกเทำ่นัน้ ต้องขอรับรองว่ำ ผลิตเพือ่กำรส่งออกเทำ่นัน้ ด้ำนหลังสบ .5

4. ใบรับรองสถานทีผ่ลิต (กรณีน าเขา้)     จ านวน 1 ฉบบั (กรณี เปน็ฉบบัจริง ตอ้งถ่ายส าเนาเพ่ิม 1 ฉบบั)
      - ใบรับรองตอ้งเปน็ตน้ฉบบั หรือ กรณีเปน็ส าเนาตอ้งรับรองส าเนาหรือขอ้ความน้ันๆ โดย..

   หนว่ยงำนทีอ่อกใบรับรองนัน้
   สถำนทตูของประเทศผู้ผลิตในประเทศไทย

   หนว่ยงำนของรัฐทีเ่กีย่วข้อง

  บคุคลทีรั่ฐรับรอง เช่น Notary Public เปน็ต้น

      - ใบรับรองตอ้งยงัไมห่มดอาย ุกรณีไมร่ะบ ุให้ใชไ้ด ้1 ป ีนับจากวันทีอ่อกใบรับรองเท่าน้ัน
      - ระบชุื่อและทีต้ั่งสถำนทีผ่ลิต
      - ระบมุำตรฐำนทีไ่ด้รับกำรรับรอง ไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ทีก่ ำหนดเปน็กฎหมำยส ำหรับ

    อำหำรประเภททีย่ืน่ค ำขอ  เช่น ISO 22000/HACCP/GMP Codex  
(หำกอำ้งองิตำมกฏหมำยของประเทศผู้ผลิต ต้องส่งเอกสำรหลักฐำนเปรียบเทียบว่ำมำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำที่ก ำหนดเป็นกฏหมำยของไทย )

      - ขอบข่ำยของผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้รับกำรรับรอง ต้องครอบคลุมผลิตภณัฑ์ทีย่ืน่ค ำขอ
      - หน่วยงานทีอ่อกใบรับรอง (Certification Body) ตอ้งเปน็หน่วยงานดงัตอ่ไปน้ีเท่าน้ัน

   หนว่ยงำนของรัฐของประเทศผู้ผลิต
   หนว่ยงำนทีไ่ด้รับกำรรับรองจำกหนว่ยงำนของรัฐของประเทศผู้ผลิต
   สถำนทตูของประเทศผู้ผลิตในประเทศไทย
   Certification Body ทีไ่ด้รับกำรรับรองระบบงำนจำก Accreditation body

 ทีส่ำกลใหก้ำรยอมรับ >> http://www.iaf.nu

ยืน่ ที ่ส ำนกัอำหำร ส ำนกังำนคณะกรรมอำหำรและยำ

บนัทึกขอ้บกพร่อง (ส าหรับเจ้าหน้าที่)

ชื่อสถำนทีผ่ลิต/น ำเข้ำ……….............………………………………..…………………………………………......………….............................................
เลขทีใ่บอนญุำตผลิต/น ำเข้ำ/สถำนทีผ่ลิต........................................................................................................................................
ขัน้ตอนที ่4  ผู้ยืน่ค าขอตอ้งจัดเรียงเอกสารและตรวจสอบตามบญัชรีายการเอกสารขา้งล่างน้ี 

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร (สามารถศึกษาเพ่ิมเติมโดยละเอียดที่คู่มือประชาชน)

โทรศัพท์........................................................     โทรสำร.............................................        E-mail…………………………………………………..........

หรือท าเครื่องหมาย × กรณีไมถู่กตอ้งหรือไมค่รบถ้วน  

********ตอ้งน าเอกสารน้ีและใบรับค าขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขขอ้บกพร่อง (ถ้ามี) ในครั้งตอ่ไป********
ส าหรับเจ้าหน้าที่

โดยท าเครื่องหมาย กรณีถูกตอ้งครบถ้วนตามขอ้ก าหนด

      - กรณีใบรับรองทีใ่ช้ภำษำอื่นใหแ้นบค ำแปลทีเ่ปน็ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษทีผ่่ำนกำร
        รับรองค ำแปลจำกสถำนทตูไทยในประเทศผู้ผลิต หรือสถำนทตูของผู้ผลิตในประเทศไทย 
        หรือหนว่ยงำนของรัฐ หรือเอกชนทีด่ ำเนนิธุรกจิกำรแปลเอกสำรทีเ่ปน็มำตรฐำนสำกล
        พร้อมใบรับรองด้วย

ยืน่ ที ่กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนกังำนสำธำรณสุขจังหวัด

ขัน้ตอนที ่2  วัตถุประสงค์การยืน่ค าขอ
ขอจดทะเบยีนอำหำร/แจ้งรำยละเอียดอำหำร (แบบ สบ.5)    จ ำนวน.................รำยกำร

ส าหรับอาหารประเภทอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจาก อาหารควบคุมเฉพาะ ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร รอยลัเยลลีและผลิตภณัฑ์รอยลัลี 

ขัน้ตอนที ่1 ตรวจสอบชอ่งทางการยืน่ ดรูายละเอียดเพ่ิมทีเ่ว็บไซดส์ านักอาหาร

นมโค นมปรุงแตง่ นมเปรี้ยว ผลิตภณัฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดืม่ในภาชนะบรรจุทีป่ดิสนิท อาหารในภาชนะบรรจุทีป่ดิสนิท และอาหารวัตปุระสงค์พิเศษ

ส าหรับผู้ประกอบการ

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

แบบตรวจสอบค าขอและบนัทึกขอ้บกพร่องค าขอจดทะเบยีนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร(สบ.5)

ขัน้ตอนที ่3  กรอกรายละเอียดขอ้มลูเบือ้งตน้ 

โทรศัพท์..........................................     โทรสำร.....................................        E-mail…………………………………………………......................

ชื่อ-สกลุผู้ด ำเนนิกจิกำรตำมใบอนญุำต(พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)..........................................................................................................

หรือท าเครื่องหมาย -   กรณีไมจ่ าเปน็ตอ้งมี



ผู้ยืน่ค าขอ
ตรวจสอบ

บนัทึกขอ้บกพร่อง (ส าหรับเจ้าหน้าที่)รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร (สามารถศึกษาเพ่ิมเติมโดยละเอียดที่คู่มือประชาชน)
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

รำยละเอียดสูตรส่วนประกอบทั้งชนดิและปริมำณเปน็ร้อยละของน้ ำหนกัและต่อ ๑ หนว่ยบริโภคของอำหำร จำกผู้ผลิตฉบบัจริง จ ำนวน 2 ฉบบั

(กรณีน ำเข้ำ หำกเป็นส ำเนำให้ผู้ด ำเนินกจิกำรตำมใบอนุญำตน ำเข้ำหรือนิติบุคลลที่มีอ ำนำจ เป็นผู้ลงนำมรับรองเอกสำร )

แบบ สบ.5-2 (กรณีทีม่ีกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำร)     จ ำนวน 2 ฉบบั

แบบ สบ.5-3 (กรณีทีม่ีกำรเติมวิตำมินหรือแร่ธำตุ)    จ ำนวน 2 ฉบบั

แบบ สบ.5-4 (กรณีทีม่ีกำรเติมกรดอะมิโน)     จ ำนวน 2 ฉบบั

แบบ สบ.5-5 (กรณีทีม่ีกำรใช้สมุนไพร สำรสกดั หรือสำรสังเครำะหเ์ปน็ส่วนประกอบ ) จ ำนวน 2 ฉบบั

6. เอกสารเพ่ิมเตมิ เฉพาะ เครื่องดืม่เกลือแร่ จ านวน 2 ฉบบั

(กรณีน ำเข้ำ หำกเป็นส ำเนำให้ผู้ด ำเนินกจิกำรตำมใบอนุญำตน ำเข้ำหรือนิติบุคลลที่มีอ ำนำจ เป็นผู้ลงนำมรับรองเอกสำร )

7. เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งกับการแสดงชือ่อาหารตามทีก่ฏหมายก าหนด เชน่ 

ออร์กำนกิ(oraganic), เกษตรอินทรีย,์ เกษตรธรรมชำติ,พรีเมียม(premium)  เปน็ต้น  จ ำนวน 1 ฉบบั
(ส าหรับเจ้าหน้าที่) ขัน้ตอนที ่2 สรุปผลการรับค าขอ

ครั้งที ่1 (ยืน่ค าขอครั้งแรก) ครั้งที ่1 (ยืน่ค าขอครั้งแรก)

ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยืน่ค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ) ..................................................................................................................................

      (.................................................................................................) ………………………………………………………………………………………………………………….

วันที.่................................................................................................................................................ …………………………………………………………………………………………………………………..
 รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง.............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..

รับทราบขอ้บกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการนับแตว่ันถัดจากวันทีร่ับค าขอ (ถ้ามี)  รับค าขอแตม่เีงื่อนไข เพราะเอกสารไมถู่กตอ้งพบขอ้บกพร่องตามทีร่ะบขุา้งตน้

ตอ้งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ นับแตว่ันถัดจากวันทีร่ับค าขอ 
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยืน่ค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ) หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอต่อไป(ให้ผู้ยืน่ค าขอลงนามรับทราบและรับส าเนาบันทึก)

      (.................................................................................................)

วันที.่................................................................................................................................................ ลงชือ่เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเบือ้งตน้ ........................................................................

วันที.่.............................................................................................................

ลงชือ่พนักงานเจ้าหน้าทีผู้่พิจารณา .......................................................................

วันที.่.............................................................................................................

ครั้งที ่2 (การแก้ไขขอ้บกพร่อง) ครั้งที ่2 (การแก้ไขขอ้บกพร่อง)
ข้ำพเจ้ำได้ยืน่เอกสำรกำรแกไ้ขข้อบกพร่องไว้จ ำนวน ……..รำยกำรตำมทีร่ะบใุนบนัทกึข้อบกพร่องแล้ว  แก้ไขขอ้บกพร่องครบถ้วนถูกตอ้ง
.............................................................................................................................................................................. ลงชื่อเจ้ำหนำ้ทีเ่จ้ำของเร่ือง ..................................................................................
ลงชื่อ..................................................................(ผู้ยืน่เอกสำรแกไ้ขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอ ำนำจ) วันที.่................................................................................................................
      (.................................................................................................)
วันที.่................................................................................................................................................
รับคืนค าขอ  ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบทัง้หมด เน่ืองจาก

ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยืน่ค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ)  ไมม่าแก้ไขขอ้บกพร่องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

      (.................................................................................................)  การแก้ไขขอ้บกพร่อง ไมค่รบถ้วน

วันที.่................................................................................................................................................ ทำ่นมีสิทธิ์ยืน่ค ำขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสำรใหถู้กต้องครบถ้วนและสอดคล้องเปน็ไป

ตำมกฎหมำย หรือจะอุทธรณ์กำรคืนค ำขอคร้ังนีก้ไ็ด้ ขอใหย้ืน่ค ำอุทธรณ์เปน็หนงัสือต่อ

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้ภำยใน 15 วันท ำกำร นบัแต่วันทีไ่ด้รับแจ้ง
จึงเรียนมำเพือ่โปรดทรำบ

ลงชือ่พนักงานเจ้าหน้าที่.....................................................วันที.่........................

ขัน้ตอนที ่3 สรุปเสนอผลการพิจารณา ขัน้ตอนที ่4 ลงนาม

 เหน็ควรเสนออนญุำต ข้อพิจำรณำกำรลงนำม

 เหน็ควรเสนอไม่อนญุำต เนือ่งจำก

 เหน็ควรเสนอหำรือ ในประเด็น

ลงชื่อ.................................................................................ผู้พิจำรณำ ลงชื่อ.........................................................................ผู้อนญุำต

(...............................................................................)        (............................................................................)
ว/ด/ป.....................................................................    ว/ด/ป......................................................................

(ส าหรับเจ้าหน้าที่)

รำยละเอียดสูตรส่วนประกอบทัง้ชนดิและปริมำณของวัตถุดิบทกุรำยกำรเปน็ร้อยละของน้ ำหนกั จำกผู้ผลิต

ขัน้ตอนที ่5  ลงลายมอืชือ่รับทราบผลการรับค าขอ

5. เอกสารเพ่ิมเตมิ เฉพำะกำแฟผสมและกำแฟส ำเร็จรูปผสมตำมตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเร่ืองกำแฟ ที่
น ำมำปรุงแต่งรสในลักษณะพร้อมบริโภคและบรรจุในภำชนะทีป่ดิสนทิไม่ว่ำผลิตภณัฑ์จะเปน็ชนดิเหลวหรือแหง้  จ านวน  
2 ฉบบั

รำยละเอียดปริมำณเกลือแร่ต่อลิตร และต่อ 1 หนว่ยบริโภค เทยีบมำตรฐำนตำมกฎหมำย พร้อมทั้งแสดงวธิกีำร

ค ำนวณ

สบ.5-2 (กรณีทีม่ีกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำร)


