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ขัน้ตอนที ่1 ตรวจสอบชอ่งทางการยืน่ ดรูายละเอียดเพ่ิมทีเ่วบ็ไซดส์ านักอาหาร

ขัน้ตอนที ่2  วตัถุประสงค์การยืน่ค าขอ
 ขอแกไ้ขรายละเอยีดอาหารทีจ่ดทะเบียนอาหาร/แจง้รายละเอยีดอาหาร (แบบ สบ.6)   จ านวน..............รายการ

ขัน้ตอนที ่3  กรอกรายละเอียดขอ้มูลเบือ้งตน้ 
ชื่อ-สกลุ ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ(พิมพ์หรือเขยีนตัวบรรจง)..........................................................

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

ชื่อ-สกลุ ผู้ด าเนินกจิการตามใบอนุญาต(พิมพ์หรือเขยีนตัวบรรจง)......................................................

โทรศัพท์...................................        โทรสาร..................           E-mail……………………………………..........

ชื่อสถานทีผ่ลิต/น าเขา้……….............………………………………..…………………………………………......………….....

เลขทีใ่บอนุญาตผลิต/น าเขา้/สถานทีผ่ลิต......................................................................................

ขัน้ตอนที ่4  ผู้ยืน่ค าขอตอ้งจดัเรียงเอกสารและตรวจสอบตามบัญชรีายการเอกสารขา้งลา่งน้ี 

โดยท าเครื่องหมาย กรณีถูกตอ้งครบถ้วนตามขอ้ก าหนด

หรือท าเครื่องหมาย × กรณีไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถ้วน

หรือท าเครื่องหมาย -   กรณีไม่จ าเป็นตอ้งมี ขัน้ตอนที ่1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)

1. ส าเนาใบอนุญาต   อ.2   สบ.1  อ.7 (แลว้แตก่รณี)    จ านวน 1 ฉบับ

    - ใบอนุญาตยงัไมห่มดอายุ
    - ประเภทอาหาร (ด้านหลังใบอนุญาต) สอดคล้องกบัผลิตภณัฑ์ทีย่ืน่ค าขอฯ

2. ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจทีไ่ดร้ับการตรวจสอบและรับรองจากพนักงานเจา้หน้าทีส่ านักอาหาร จ านวน 1 ฉบับ 

(กรณีผู้ยืน่ค าขอไม่ใช่ผู้ด าเนินกจิการหรือนิติบุคคลของบริษัท)

    - ระบุอ านาจใหช้ัดเจน เช่น มอบใหย้ืน่-รับค าขอ/แกไ้ขเพิม่เติม/ลงชื่อรับทราบขอ้บกพร่องเป็นต้น

3.      สบ.6 (พิมพ์เท่าน้ัน)   จ านวน 2 ฉบับ

    - กรอกรายละเอยีดครบถว้น ถกูต้อง ตรงกบัขอ้มลูทีไ่ด้รับอนุญาต
4 มีส าเนา สบ.5 ฉบับเดมิทีไ่ดร้ับอนุญาต จ านวน 1 ฉบับ

   -มเีอกสารชี้แจงเหตุผลการแกไ้ขชื่ออาหารหรือชื่อตราอาหาร ฉบับจริงจากผู้ผลิตอาหาร จ านวน 1 ฉบับ
   (กรณีน าเข้า หากเป็นส าเนา ต้องให้ผู้ด าเนินกจิการหรือนิติบุคคลที่มีอ านาจ ลงนามรับรองเอกสาร)

   -มคี ารับรองใน สบ.6   "ขอรับรองว่าสูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต เหมอืนเดิม"

6. เอกสารเพ่ิม กรณี แก้ไขชือ่/ทีต่ัง้ของสถานทีผ่ลติอาหาร
   -มเีอกสารชี้แจงเหตุผลการแกไ้ขชื่อสถานทีผ่ลิตอาหาร ฉบับจริงจากผู้ผลิต จ านวน 1 ฉบับ

    (กรณีน าเข้า หากเป็นส าเนา ต้องให้ผู้ด าเนินกจิการตามใบอนุญาตน าเข้าหรือนิติบุคคลที่มีอ านาจ ลงนามรับรองเอกสาร)

   -มคี ารับรองใน สบ.6   "ขอรับรองว่าสูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต เหมอืนเดิม"

7. เอกสารเพ่ิม กรณีมีการแก้ไขสตูรสว่นประกอบ เฉพาะกาแฟผสมและกาแฟส าเร็จรูปผสม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ยเรื่องกาแฟ ทีน่ ามาปรุงแตง่รสในลกัษณะพร้อมบริโภคและบรรจใุนภาชนะทีป่ิดสนิท 

ไม่วา่ผลติภณัฑ์จะเป็นชนิดเหลวหรือแห้ง
   -มเีอกสารชี้แจงเหตุผลการแกไ้ขสูตรส่วนประกอบ ฉบับจริงจากผู้ผลิต จ านวน 1 ฉบับ
    (กรณีน าเข้า หากเป็นส าเนา ต้องให้ผู้ด าเนินกจิการตามใบอนุญาตน าเข้าหรือนิติบุคคลที่มีอ านาจ ลงนามรับรองเอกสาร)

  -เอกสาร เปรียบเทียบสูตรเดิมทีเ่คยได้รับอนุญาตกบัสูตรใหมท่ีข่อแกไ้ข  จ านวน 1 ฉบับ
  -รายละเอยีดสูตรส่วนประกอบทัง้ชนิดและปริมาณเป็นร้อยละของน้ าหนักและต่อ ๑ หน่วยบริโภคของอาหาร จากผู้ผลิตฉบับจริง จ านวน 2 ฉบับ
(กรณีน าเข้า หากเปน็ส าเนาต้องใหผู้้ด าเนินกิจการตามใบอนุญาตน าเข้าหรือนิติบคุลที่มีอ านาจ เปน็ผู้ลงนามรับรองเอกสาร )

    ●แบบ สบ.5-2 (กรณีทีม่กีารใช้วัตถเุจอืปนอาหาร)     จ านวน 2 ฉบับ
    ●แบบ สบ.5-3 (กรณีทีม่กีารเติมวิตามนิหรือแร่ธาตุ)    จ านวน 2 ฉบับ
    ●แบบ สบ.5-4 (กรณีทีม่กีารเติมกรดอะมโิน)     จ านวน 2 ฉบับ
    ●แบบ สบ.5-5 (กรณีทีม่กีารใช้สมนุไพร สารสกดั หรือสารสังเคราะหเ์ป็นส่วนประกอบ) จ านวน 2 ฉบับ
   -มคี ารับรองใน สบ.6   "ขอรับรองว่าผู้ผลิต/กรรมวิธีการผลิต เหมอืนเดิม"

ส าหรับผู้ประกอบการ ส าหรับเจา้หน้าที่

แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกขอ้บกพร่องค าขอการแก้ไข (สบ.6)
ส าหรับอาหารประเภทอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจาก อาหารควบคุมเฉพาะ ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร รอยลัเยลลแีละผลติภณัฑ์รอยลัล ี

นมโค นมปรุงแตง่ นมเปรี้ยว ผลติภณัฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดืม่ในภาชนะบรรจทุีป่ิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจทุีป่ิดสนิท และอาหารวตัปุระสงค์พิเศษ
********ตอ้งน าเอกสารน้ีและใบรับค าขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขขอ้บกพร่อง (ถ้ามี) ในครั้งตอ่ไป********

5. เอกสารเพ่ิม กรณี แก้ไขชือ่อาหารหรือชือ่ตราอาหาร

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร (สามารถศึกษาเพ่ิมเติมโดยละเอียดที่คู่มือประชาชน) บันทึกขอ้บกพร่อง (ส าหรับเจา้หน้าที)่
เจา้หน้าที่
ตรวจสอบ

 ยืน่ ที ่ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมอาหารและยา
 ยืน่ ที ่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด

ผู้ยืน่ค าขอ
ตรวจสอบ



รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร (สามารถศึกษาเพ่ิมเติมโดยละเอียดที่คู่มือประชาชน) บันทึกขอ้บกพร่อง (ส าหรับเจา้หน้าที)่
เจา้หน้าที่
ตรวจสอบ

ผู้ยืน่ค าขอ
ตรวจสอบ

8. เอกสารเพ่ิม กรณีมีการแก้ไขสตูรสว่นประกอบ เฉพาะเครื่องดืม่เกลอืแร่
   -มเีอกสารชี้แจงเหตุผลการแกไ้ขสูตรส่วนประกอบ ฉบับจริงจากผู้ผลิต จ านวน 1 ฉบับ
    (กรณีน าเข้า หากเป็นส าเนา ต้องให้ผู้ด าเนินกจิการตามใบอนุญาตน าเข้าหรือนิติบุคคลที่มีอ านาจ เป็นผู้ลงนามรับรองเอกสาร)

  -เอกสาร เปรียบเทียบสูตรเดิมทีเ่คยได้รับอนุญาตกบัสูตรใหมท่ีข่อแกไ้ข จ านวน 1 ฉบับ
  -รายละเอยีดสูตรส่วนประกอบทัง้ชนิดและปริมาณของวัตถดิุบทุกรายการเป็นร้อยละของน้ าหนัก จากผู้ผลิต จ านวน 2 ฉบับ
    (กรณีน าเข้า หากเป็นส าเนาต้องให้ผู้ด าเนินกจิการตามใบอนุญาตน าเข้าหรือนิติบุคลที่มีอ านาจ เป็นผู้ลงนามรับรองเอกสาร )

  -รายละเอยีดปริมาณเกลือแร่ต่อลิตร และต่อ 1 หน่วยบริโภค เทียบมาตรฐานตามกฎหมาย  พร้อมทั้งแสดงวธิกีารค านวณ จ านวน 1 ฉบับ

   -มคี ารับรองใน สบ.6   "ขอรับรองว่าผู้ผลิต/กรรมวิธีการผลิต เหมอืนเดิม"

ขัน้ตอนที ่5  ลงลายมือชือ่รับทราบผลการรับค าขอ (ส าหรับเจา้หน้าที)่ ขัน้ตอนที ่2 สรุปผลการรับค าขอ

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

ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

วันที่........................................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง .............................................................................

.................................................................................................................................................
รับทราบขอ้บกพร่อง และจะแก้ไขให้แลว้เสร็จภายใน 10 วนัท าการนับแตว่นัถัดจากวนัทีร่ับค าขอ (ถ้ามี)  รับค าขอแตม่ีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ถูกตอ้งพบขอ้บกพร่องตามทีร่ะบุขา้งตน้

ตอ้งแก้ไขให้แลว้เสร็จภายใน 10 วนัท าการ นับแตว่นัถัดจากวนัทีร่ับค าขอ 
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอต่อไป(ให้ผู้ยืน่ค าขอลงนามรบัทราบและรบัส าเนาบันทึก)

      (.................................................................................................) ลงชือ่เจา้หน้าทีต่รวจสอบเบือ้งตน้ ............................................................................................
วันที่........................................................................................................................................................... วันที่...........................................................................................................................................

ลงชือ่พนักงานเจา้หน้าทีผู้่พิจารณา...........................................................................................

วันที่...........................................................................................................................................

ครั้งที ่2 (การแก้ไขขอ้บกพร่อง) ครั้งที ่2 (การแก้ไขขอ้บกพร่อง)

ขา้พเจา้ได้ยืน่เอกสารการแกไ้ขขอ้บกพร่องไว้จ านวน ……..รายการตามทีร่ะบุในบันทึกขอ้บกพร่องแล้ว  แก้ไขขอ้บกพร่องครบถ้วนถูกตอ้ง

...................................................................................................................................................................... ลงชื่อเจา้หน้าทีเ่จา้ของเร่ือง ......................................................................................................

ลงชื่อ..................................................................(ผู้ยืน่เอกสารแกไ้ขขอ้บกพร่อง/ผู้รับมอบอ านาจ) วันที่...........................................................................................................................................

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

วันที่..........................................................................................................................................................
 ขอสง่คืนค าขอและเอกสารประกอบทัง้หมด เน่ืองจาก

รับคืนค าขอ           ไม่มาแก้ไขขอ้บกพร่องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)           การแก้ไขขอ้บกพร่อง ไม่ครบถ้วน
      (.................................................................................................) ท่านมสิีทธิ์ยืน่ค าขอใหมโ่ดยจดัเตรียมเอกสารใหถ้กูต้องครบถว้นและสอดคล้องเป็นไป
วันที่.......................................................................................................................................................... ตามกฎหมาย หรือจะอทุธรณ์การคืนค าขอคร้ังนีก้ไ็ด้ ขอใหย้ืน่ค าอทุธรณ์เป็นหนังสือต่อ

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันทีไ่ด้รับแจง้

จงึเรียนมาเพือ่โปรดทราบ

ลงชือ่พนักงานเจา้หน้าที.่........................................................วนัที่.............................................

ขัน้ตอนที ่3 สรุปเสนอผลการพิจารณา ขัน้ตอนที ่4 ลงนาม

 เหน็ควรอนุญาต ขอ้พิจารณาการลงนาม

 เหน็ควรไมอ่นุญาต เนือ่งจาก

 เหน็ควร หารือประเด็น

ลงชื่อ.................................................................................ผู้พิจารณา ลงชื่อ.........................................................................ผู้อนุญาต

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

ว/ด/ป.....................................................................    ว/ด/ป......................................................................

(ส าหรับเจา้หน้าที)่

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


