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ชื่อ-สกลุผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ(พมิพห์รือเขยีนตัวบรรจง)

ขัน้ตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)

ผู้ยืน่ค าขอ

ตรวจสอบ

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

    - ใบอนุญำตยงัไม่หมดอำยุ
    - ประเภทอำหำร (ด้ำนหลังใบอนุญำต) สอดคล้องกบัผลิตภัณฑ์ทีย่ื่นค ำขอฯ

2. ส าเนาหนังสือมอบอ านาจที่ไดร้ับการตรวจสอบและรับรองจากพนักงานเจา้หน้าที่ส านักอาหาร จ านวน 1 ฉบบั

     (กรณีผู้มายื่นค าขอไม่ใช่ผู้ด าเนินกิจการหรือนิตบิคุลของบริษัท)

    - ระบุอ ำนำจให้ชดัเจน เชน่ มอบให้ยื่น-รับค ำขอ/แกไ้ขเพิม่เติม/ลงชื่อรับทรำบขอ้บกพร่องเป็นต้น

3.    สบ.5 (พิมพ์เท่าน้ัน)     จ านวน 2 ฉบบั
    - กรอกรำยละเอยีดครบถว้น ถกูต้อง ตรงกบัขอ้มูลทีไ่ด้รับอนุญำต
    - ประเภทอำหำรสอดคล้องตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเฉพำะผลิตภัณฑ์ประเภทนัน้ๆ

    - ชื่ออำหำรสอดคล้องตำมประกำศฯ เฉพำะผลิตภัณฑ์ และประกำศฯ ว่ำด้วยเร่ือง ฉลำก

     -กรณี สบ.5 น ำเขำ้ ต้องระบุชื่อ ทีอ่ยู่ สถำนทีผ่ลิตในต่ำงประเทศ ให้ตรงกบัขอ้มูลใบรับรองสถำนทีผ่ลิต

   - กรณี สบ.5 ผลิตเพือ่ส่งออกเท่ำนัน้ ต้องขอรับรองว่ำ ผลิตเพือ่กำรส่งออกเท่ำนัน้ ด้ำนหลังสบ.5

4. ใบรับรองสถานที่ผลิต (กรณีน าเข้า)     จ านวน 1 ฉบบั (กรณี เปน็ฉบบัจริง ตอ้งถ่ายส าเนาเพ่ิม 1 ฉบบั)
      - ใบรับรองตอ้งเปน็ตน้ฉบบั หรือ กรณีเปน็ส าเนาตอ้งรับรองส าเนาหรือข้อความน้ันๆ โดย..

   หน่วยงำนทีอ่อกใบรับรองนัน้
   สถำนทูตของประเทศผู้ผลิตในประเทศไทย

   หน่วยงำนของรัฐทีเ่กี่ยวขอ้ง

  บุคคลทีรั่ฐรับรอง เชน่ Notary Public เป็นต้น

      - ใบรับรองตอ้งยงัไม่หมดอาย ุกรณีไม่ระบ ุให้ใช้ได ้1 ป ีนับจากวนัที่ออกใบรับรองเท่าน้ัน
      - ระบุชื่อและทีต้ั่งสถำนทีผ่ลิต
      - ระบุมำตรฐำนทีไ่ด้รับกำรรับรอง ไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ทีก่ ำหนดเป็นกฎหมำยส ำหรับ

    อำหำรประเภททีย่ื่นค ำขอ  เชน่ ISO 22000/HACCP/GMP Codex  
(หำกอำ้งองิตำมกฏหมำยของประเทศผู้ผลิต ต้องส่งเอกสำรหลักฐำนเปรียบเทียบว่ำมำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำที่ก ำหนดเป็นกฏหมำยของไทย)

      - ขอบขำ่ยของผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รับกำรรับรอง ต้องครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทีย่ื่นค ำขอ
      - หน่วยงานที่ออกใบรับรอง (Certification Body) ตอ้งเปน็หน่วยงานดงัตอ่ไปน้ีเท่าน้ัน

   หน่วยงำนของรัฐของประเทศผู้ผลิต
   หน่วยงำนทีไ่ด้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนของรัฐของประเทศผู้ผลิต
   สถำนทูตของประเทศผู้ผลิตในประเทศไทย
   Certification Body ทีไ่ด้รับกำรรับรองระบบงำนจำก Accreditation body

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

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

หรือท าเครือ่งหมาย × กรณีไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถ้วน  

บนัทึกข้อบกพร่อง (ส าหรับเจา้หน้าที่)

ชื่อสถำนทีผ่ลิต/น ำเขำ้……….............………………………………..…………………………………………......………….............................................
เลขทีใ่บอนุญำตผลิต/น ำเขำ้/สถำนทีผ่ลิต........................................................................................................................................

ส าหรับเจา้หน้าที่

โดยท าเครือ่งหมาย กรณีถูกตอ้งครบถ้วนตามข้อก าหนด

      - กรณีใบรับรองทีใ่ชภ้ำษำอื่นให้แนบค ำแปลทีเ่ป็นภำษำไทยหรือภำษำองักฤษทีผ่่ำนกำร
        รับรองค ำแปลจำกสถำนทูตไทยในประเทศผู้ผลิต หรือสถำนทูตของผู้ผลิตในประเทศไทย 
        หรือหน่วยงำนของรัฐ หรือเอกชนทีด่ ำเนินธุรกจิกำรแปลเอกสำรทีเ่ป็นมำตรฐำนสำกล
        พร้อมใบรับรองด้วย

ยื่น ที ่กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวัด

ขัน้ตอนที่ 2  วตัถุประสงค์การยื่นค าขอ
ขอจดทะเบียนอำหำร/แจง้รำยละเอยีดอำหำร (แบบ สบ.5)    จ ำนวน.................รำยกำร

ยื่น ที ่ส ำนักอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมอำหำรและยำ

ขัน้ตอนที่ 4  ผู้ยื่นค าขอตอ้งจดัเรียงเอกสารและตรวจสอบตามบญัชีรายการเอกสารข้างล่างน้ี 

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร (สามารถศึกษาเพ่ิมเตมิโดยละเอียดทีคู่่มือประชาชน)

ส าหรับอาหารประเภท กาแฟผสม กาแฟส าเร็จรูปผสม และเครือ่งดืม่เกลือแร่

ขัน้ตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยื่น ดรูายละเอียดเพ่ิมที่เวบ็ไซดส์ านักอาหาร

ส าหรับผู้ประกอบการ

เจา้หน้าที่
ตรวจสอบ

แบบตรวจสอบค าขอและบนัทึกข้อบกพร่องค าขอจดทะเบยีนอาหาร/แจง้รายละเอียดอาหาร(สบ.5)

ขัน้ตอนที่ 3  กรอกรายละเอียดข้อมูลเบือ้งตน้ 

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

ชื่อ-สกลุผู้ด ำเนินกจิกำรตำมใบอนุญำต(พมิพห์รือเขยีนตัวบรรจง)..........................................................................................................

หรือท าเครือ่งหมาย -  กรณีไม่จ าเปน็ตอ้งมี

********ตอ้งน าเอกสารน้ีและใบรับค าขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในครัง้ตอ่ไป********



ผู้ยืน่ค าขอ

ตรวจสอบ
บนัทึกข้อบกพร่อง (ส าหรับเจา้หน้าที่)รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร (สามารถศึกษาเพ่ิมเตมิโดยละเอียดทีคู่่มือประชาชน)

เจา้หน้าที่
ตรวจสอบ

รำยละเอยีดสูตรส่วนประกอบทั้งชนิดและปริมำณเป็นร้อยละของน้ ำหนักและต่อ ๑ หน่วยบริโภคของอำหำร จำกผู้ผลิตฉบับจริง จ ำนวน 2 ฉบับ

(กรณีน ำเข้ำ หำกเป็นส ำเนำให้ผู้ด ำเนินกจิกำรตำมใบอนุญำตน ำเข้ำหรือนิติบุคลลที่มีอ ำนำจ เป็นผู้ลงนำมรับรองเอกสำร )

แบบ สบ.5-2 (กรณีทีม่ีกำรใชว้ัตถเุจอืปนอำหำร)     จ ำนวน 2 ฉบับ

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

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

แบบ สบ.5-5 (กรณีทีม่ีกำรใชส้มุนไพร สำรสกดั หรือสำรสังเครำะห์เป็นส่วนประกอบ) จ ำนวน 2 ฉบับ

6. เอกสารเพ่ิมเตมิ เฉพาะ เครือ่งดืม่เกลือแร่ จ านวน 2 ฉบบั

(กรณีน ำเข้ำ หำกเป็นส ำเนำให้ผู้ด ำเนินกจิกำรตำมใบอนุญำตน ำเข้ำหรือนิติบุคลลที่มีอ ำนำจ เป็นผู้ลงนำมรับรองเอกสำร )

7. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการแสดงชือ่อาหารตามที่กฏหมายก าหนด เช่น 

ออร์กำนิก(oraganic), เกษตรอนิทรีย,์ เกษตรธรรมชำติ,พรีเมียม(premium)  เป็นต้น  จ ำนวน 1 ฉบับ
(ส าหรับเจา้หน้าที่) ขัน้ตอนที่ 2 สรุปผลการรับค าขอ

ครัง้ที่ 1 (ยื่นค าขอครัง้แรก) ครัง้ที่ 1 (ยื่นค าขอครัง้แรก)

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

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

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

รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วนัท าการนับแตว่นัถัดจากวนัที่รับค าขอ (ถ้ามี)  รับค าขอแตม่ีเงือ่นไข เพราะเอกสารไม่ถูกตอ้งพบข้อบกพร่องตามที่ระบขุ้างตน้
ตอ้งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วนัท าการ นับแตว่นัถัดจากวนัที่รับค าขอ 

ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ) หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอตอ่ไป(ให้ผู้ยืน่ค าขอลงนามรบัทราบและรบัส าเนาบนัทึก)

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

วันที.่................................................................................................................................................ ลงชือ่เจา้หน้าที่ตรวจสอบเบือ้งตน้ ........................................................................

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

ลงชือ่พนักงานเจา้หน้าที่ผู้พิจารณา.......................................................................

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

ครัง้ที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง) ครัง้ที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ขำ้พเจำ้ได้ยื่นเอกสำรกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องไว้จ ำนวน ……..รำยกำรตำมทีร่ะบุในบันทึกขอ้บกพร่องแล้ว  แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนถูกตอ้ง
.............................................................................................................................................................................. ลงชื่อเจำ้หน้ำทีเ่จำ้ของเร่ือง ..................................................................................
ลงชื่อ..................................................................(ผู้ยื่นเอกสำรแกไ้ขขอ้บกพร่อง/ผู้รับมอบอ ำนำจ) วันที.่................................................................................................................
      (.................................................................................................)
วันที.่................................................................................................................................................
รับคืนค าขอ  ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เน่ืองจาก

ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ)  ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนด

      (.................................................................................................)  การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน

วันที.่................................................................................................................................................ ท่ำนมีสิทธิ์ยื่นค ำขอใหม่โดยจดัเตรียมเอกสำรให้ถกูต้องครบถว้นและสอดคล้องเป็นไป

ตำมกฎหมำย หรือจะอทุธรณ์กำรคืนค ำขอคร้ังนีก้ไ็ด้ ขอให้ยื่นค ำอทุธรณ์เป็นหนังสือต่อ

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้ภำยใน 15 วันท ำกำร นับแต่วันทีไ่ด้รับแจง้
จงึเรียนมำเพือ่โปรดทรำบ

ลงชือ่พนักงานเจา้หน้าที่.....................................................วนัที่.........................

ขัน้ตอนที่ 3 สรุปเสนอผลการพิจารณา ขัน้ตอนที่ 4 ลงนาม

 เห็นควรเสนออนุญำต ขอ้พจิำรณำกำรลงนำม

 เห็นควรเสนอไม่อนุญำต เนือ่งจำก

 เห็นควรเสนอหำรือ ในประเด็น

ลงชื่อ.................................................................................ผู้พจิำรณำ ลงชื่อ.........................................................................ผู้อนุญำต

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

(ส าหรับเจา้หน้าที่)

รำยละเอยีดสูตรส่วนประกอบทัง้ชนิดและปริมำณของวัตถดิุบทุกรำยกำรเป็นร้อยละของน้ ำหนัก จำกผู้ผลิต

ขัน้ตอนที่ 5  ลงลายมือชือ่รับทราบผลการรับค าขอ

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

รำยละเอยีดปริมำณเกลือแร่ต่อลิตร และต่อ 1 หน่วยบริโภค เทียบมำตรฐำนตำมกฎหมำย พร้อมทั้งแสดงวิธีกำร

ค ำนวณ

สบ.5-2 (กรณีทีม่ีกำรใชว้ัตถเุจอืปนอำหำร)


