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ขัน้ตอนที่ 1 ตรวจสอบชอ่งทางการยืน่ ดูรายละเอียดเพ่ิมที่เว็บไซด์ส านักอาหาร

ขัน้ตอนที่ 2  วัตถุประสงค์การยืน่ค าขอ
 ขอแก้ไขรายละเอียดอาหารที่จดทะเบยีนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.6)   จ านวน..............รายการ

ขัน้ตอนที่ 3  กรอกรายละเอียดขอ้มลูเบื้องต้น 

ชือ่-สกุล ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ(พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)..........................................................

โทรศัพท.์................................   E-mail…………………………………………………............................................

ชือ่-สกุล ผู้ด าเนนิกิจการตามใบอนญุาต(พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)......................................................

โทรศัพท.์..................................        โทรสาร..................           E-mail……………………………………..........

ชือ่สถานที่ผลิต/น าเข้า……….............………………………………..…………………………………………......………….....

เลขที่ใบอนญุาตผลิต/น าเข้า/สถานที่ผลิต......................................................................................

ขัน้ตอนที่ 4  ผู้ยืน่ค าขอต้องจัดเรียงเอกสารและตรวจสอบตามบัญชรีายการเอกสารขา้งล่างน้ี 

โดยท าเครื่องหมาย กรณีถูกต้องครบถ้วนตามขอ้ก าหนด

หรือท าเครื่องหมาย × กรณีไมถู่กต้องหรือไมค่รบถ้วน

หรือท าเครื่องหมาย -   กรณีไมจ่ าเป็นต้องมี ขัน้ตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)

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

    - ใบอนญุาตยังไม่หมดอายุ
    - ประเภทอาหาร (ด้านหลังใบอนญุาต) สอดคล้องกับผลิตภณัฑ์ที่ยืน่ค าขอฯ

2. ส าเนาหนังสือมอบอ านาจที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักอาหาร จ านวน 1 ฉบับ 

(กรณีผู้ยืน่ค าขอไม่ใชผู้่ด าเนินกจิการหรือนิติบุคคลของบริษทั)

    - ระบอุ านาจใหช้ัดเจน เช่น มอบใหย้ืน่-รับค าขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชือ่รับทราบข้อบกพร่องเปน็ต้น

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

    - กรอกรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับข้อมูลที่ได้รับอนญุาต
4 มสี าเนา สบ.5 ฉบับเดิมที่ได้รับอนุญาต จ านวน 1 ฉบับ

   -มีเอกสารชีแ้จงเหตุผลการแก้ไขชือ่อาหารหรือชือ่ตราอาหาร ฉบบัจริงจากผู้ผลิตอาหาร จ านวน 1 ฉบบั
   (กรณีน าเขา้ หากเป็นส าเนา ต้องให้ผู้ด าเนินกจิการหรือนิติบุคคลที่มีอ านาจ ลงนามรับรองเอกสาร )

   -มีค ารับรองใน สบ.6   "ขอรับรองวา่สูตรส่วนประกอบ กรรมวธิกีารผลิต เหมือนเดิม"

6. เอกสารเพ่ิม กรณี แก้ไขชือ่/ที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหาร
   -มีเอกสารชีแ้จงเหตุผลการแก้ไขชือ่สถานที่ผลิตอาหาร ฉบบัจริงจากผู้ผลิต จ านวน 1 ฉบบั

    (กรณีน าเขา้ หากเป็นส าเนา ต้องให้ผู้ด าเนินกจิการตามใบอนุญาตน าเขา้หรือนิติบุคคลที่มีอ านาจ ลงนามรับรองเอกสาร )

   -มีค ารับรองใน สบ.6   "ขอรับรองวา่สูตรส่วนประกอบ กรรมวธิกีารผลิต เหมือนเดิม"

7. เอกสารเพ่ิม กรณีมกีารแก้ไขสูตรส่วนประกอบ เฉพาะกาแฟผสมและกาแฟส าเร็จรูปผสม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องกาแฟ ที่น ามาปรุงแต่งรสในลักษณะพร้อมบริโภคและบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท 

ไมว่่าผลิตภณัฑ์จะเป็นชนิดเหลวหรือแห้ง
   -มีเอกสารชีแ้จงเหตุผลการแก้ไขสูตรส่วนประกอบ ฉบบัจริงจากผู้ผลิต จ านวน 1 ฉบบั
    (กรณีน าเขา้ หากเป็นส าเนา ต้องให้ผู้ด าเนินกจิการตามใบอนุญาตน าเขา้หรือนิติบุคคลที่มีอ านาจ ลงนามรับรองเอกสาร )

  -เอกสาร เปรียบเทยีบสูตรเดิมที่เคยได้รับอนญุาตกับสูตรใหม่ที่ขอแก้ไข  จ านวน 1 ฉบบั
  -รายละเอียดสูตรส่วนประกอบทั้งชนดิและปริมาณเปน็ร้อยละของน้ าหนกัและต่อ ๑ หนว่ยบริโภคของอาหาร จากผู้ผลิตฉบับจริง จ านวน 2 ฉบับ
(กรณีน าเข้า หากเป็นส าเนาต้องให้ผู้ด าเนินกจิการตามใบอนุญาตน าเข้าหรือนิติบุคลที่มีอ านาจ เป็นผู้ลงนามรับรองเอกสาร )

    ●แบบ สบ.5-2 (กรณีที่มีการใช้วตัถุเจือปนอาหาร)     จ านวน 2 ฉบบั
    ●แบบ สบ.5-3 (กรณีที่มีการเติมวติามินหรือแร่ธาตุ)    จ านวน 2 ฉบบั
    ●แบบ สบ.5-4 (กรณีที่มีการเติมกรดอะมิโน)     จ านวน 2 ฉบบั
    ●แบบ สบ.5-5 (กรณีที่มีการใช้สมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะหเ์ปน็ส่วนประกอบ) จ านวน 2 ฉบบั
   -มีค ารับรองใน สบ.6   "ขอรับรองวา่ผู้ผลิต/กรรมวธิกีารผลิต เหมือนเดิม"

ส าหรับผู้ประกอบการ ส าหรับเจ้าหน้าที่

แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกขอ้บกพร่องค าขอการแก้ไข (สบ.6)
ส าหรับอาหารประเภท กาแฟผสม กาแฟส าเร็จรูปผสม และเครื่องดื่มเกลือแร่

********ต้องน าเอกสารน้ีและใบรับค าขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขขอ้บกพร่อง (ถ้าม)ี ในครั้งต่อไป********

5. เอกสารเพ่ิม กรณี แก้ไขชือ่อาหารหรือชือ่ตราอาหาร

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร (สามารถศึกษาเพ่ิมเตมิโดยละเอียดทีคู่่มือประชาชน) บันทึกขอ้บกพร่อง (ส าหรับเจ้าหน้าที่)
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

 ยืน่ ที่ ส านกัอาหาร ส านกังานคณะกรรมอาหารและยา
 ยืน่ ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านกังานสาธารณสุขจังหวดั

ผู้ยืน่ค าขอ
ตรวจสอบ



รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร (สามารถศึกษาเพ่ิมเตมิโดยละเอียดทีคู่่มือประชาชน) บันทึกขอ้บกพร่อง (ส าหรับเจ้าหน้าที่)
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

ผู้ยืน่ค าขอ
ตรวจสอบ

8. เอกสารเพ่ิม กรณีมกีารแก้ไขสูตรส่วนประกอบ เฉพาะเครื่องดื่มเกลือแร่
   -มีเอกสารชีแ้จงเหตุผลการแก้ไขสูตรส่วนประกอบ ฉบบัจริงจากผู้ผลิต จ านวน 1 ฉบบั
    (กรณีน าเขา้ หากเป็นส าเนา ต้องให้ผู้ด าเนินกจิการตามใบอนุญาตน าเขา้หรือนิติบุคคลที่มีอ านาจ เป็นผู้ลงนามรับรองเอกสาร )

  -เอกสาร เปรียบเทยีบสูตรเดิมที่เคยได้รับอนญุาตกับสูตรใหม่ที่ขอแก้ไข จ านวน 1 ฉบบั
  -รายละเอียดสูตรส่วนประกอบทั้งชนดิและปริมาณของวตัถุดิบทกุรายการเปน็ร้อยละของน้ าหนกั จากผู้ผลิต จ านวน 2 ฉบบั
    (กรณีน าเขา้ หากเป็นส าเนาต้องให้ผู้ด าเนินกจิการตามใบอนุญาตน าเขา้หรือนิติบุคลที่มีอ านาจ เป็นผู้ลงนามรับรองเอกสาร )

  -รายละเอียดปริมาณเกลือแร่ต่อลิตร และต่อ 1 หนว่ยบริโภค เทยีบมาตรฐานตามกฎหมาย  พร้อมทั้งแสดงวธิกีารค านวณ จ านวน 1 ฉบับ

   -มีค ารับรองใน สบ.6   "ขอรับรองวา่ผู้ผลิต/กรรมวธิกีารผลิต เหมือนเดิม"

ขัน้ตอนที่ 5  ลงลายมอืชือ่รับทราบผลการรับค าขอ (ส าหรับเจ้าหน้าที่) ขัน้ตอนที่ 2 สรุปผลการรับค าขอ

ครั้งที่ 1 (ยืน่ค าขอครั้งแรก) ครั้งที่ 1 (ยืน่ค าขอครั้งแรก)

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

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

วนัที่........................................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วนถูกต้อง .............................................................................

.................................................................................................................................................
รับทราบขอ้บกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการนับแต่วันถัดจากวันที่รับค าขอ (ถ้าม)ี  รับค าขอแต่มเีงื่อนไข เพราะเอกสารไมถู่กต้องพบขอ้บกพร่องตามที่ระบุขา้งต้น

ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ นับแต่วันถัดจากวันที่รับค าขอ 
ลงชือ่.................................................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอตอ่ไป(ใหผู้้ยืน่ค าขอลงนามรบัทราบและรบัส าเนาบนัทกึ)

      (.................................................................................................) ลงชือ่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น ............................................................................................

วนัที่........................................................................................................................................................... วนัที่...........................................................................................................................................

ลงชือ่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา...........................................................................................

วนัที่...........................................................................................................................................

ครั้งที่ 2 (การแก้ไขขอ้บกพร่อง) ครั้งที่ 2 (การแก้ไขขอ้บกพร่อง)

ข้าพเจ้าได้ยืน่เอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไวจ้ านวน ……..รายการตามที่ระบใุนบนัทกึข้อบกพร่องแล้ว  แก้ไขขอ้บกพร่องครบถ้วนถูกต้อง

...................................................................................................................................................................... ลงชือ่เจ้าหนา้ที่เจ้าของเร่ือง ......................................................................................................

ลงชือ่..................................................................(ผู้ยืน่เอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอ านาจ) วนัที่...........................................................................................................................................

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

วนัที่..........................................................................................................................................................
 ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เน่ืองจาก

รับคืนค าขอ           ไมม่าแก้ไขขอ้บกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ลงชือ่.................................................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)           การแก้ไขขอ้บกพร่อง ไมค่รบถ้วน
      (.................................................................................................) ทา่นมีสิทธิ์ยืน่ค าขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารใหถู้กต้องครบถ้วนและสอดคล้องเปน็ไป
วนัที่.......................................................................................................................................................... ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนค าขอคร้ังนีก้็ได้ ขอใหย้ืน่ค าอุทธรณ์เปน็หนงัสือต่อ

เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัที่ได้รับแจ้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

ขัน้ตอนที่ 3 สรุปเสนอผลการพิจารณา ขัน้ตอนที่ 4 ลงนาม

 เหน็ควรอนญุาต ข้อพิจารณาการลงนาม

 เหน็ควรไม่อนญุาต เนือ่งจาก

 เหน็ควร หารือประเด็น

ลงชือ่.................................................................................ผู้พิจารณา ลงชือ่.........................................................................ผู้อนญุาต

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

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

(ส าหรับเจ้าหน้าที่)

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


