
 

 

 

แบบ สบ.5  เลขรับที่                         . 
  วันที่                              . 

 
ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร 

 
  ขอจดทะเบียนอาหาร   ผลิต 
  ขอแจ้งรายละเอียดอาหาร   น าเข้า 

 
ชื่ออาหาร ประเภทอาหาร/ฉบับท่ี         . เลขสารบบอาหาร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ลงชื่อ                                    ผู้อนุญาต 

(                                    ) 
ต าแหน่ง                                  . 
วันที่                                       . 
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 (แบบ สบ.5) 
 
 
ผู้รับอนุญาตผลิตชื่อ                                             เลขที่ใบอนุญาตผลิต/เลขสถานที่ผลิต                       . 
สถานที่ผลิตชื่อ                                                                             อยู่เลขท่ี                               .                                 
ตรอก/ซอย                                   ถนน                                          หมู่ที ่                                 .                                                       
ต าบล/แขวง                              อ าเภอ/เขต                                         จังหวัด.......................................                                                                           
รหัสไปรษณีย ์                ประเทศ                            โทรศัพท์                             โทรสาร.......................                             
E-mail address:…………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
ผู้รับอนุญาตน าเข้าชื่อ                                           เลขที่ใบอนุญาตน าเข้าฯ                                      . 
สถานที่น าเข้าชื่อ                                                                อยู่เลขท่ี                                         . 
ตรอก/ซอย                                        ถนน                                           หมู่ที ่                          .                                 
ต าบล/แขวง                                         อ าเภอ/เขต                               จังหวัด                          .                                    
รหัสไปรษณีย ์                     ประเทศ                โทรศัพท ์                      โทรสาร                            .               
E-mail address:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานดังนี้ 
(1)  ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) จ านวน 2 ฉบับ 
(2)  อ่ืนๆ                                                                                                             . 

                                                                                                                  . 
                                                                                                                  . 

ขอรับรองว่า 

1. การผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าดว้ยประกาศกระทรวง 
     สาธารณสุขเรื่อง                                                                                                     .    

                                                                                                                     . 
2. อาหารที่ผลิตต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

- มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง                                   . 
- การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร  
- ไม่มีการใช้วัตถุท่ีห้ามใช้ในอาหาร และ/หรือ อาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
- การใช้ภาชนะบรรจุ ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องภาชนะบรรจุ 
- การแสดงฉลากอาหาร ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของ

อาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง                                      . 
                                                                                                                     . 

- การแสดงฉลากโภชนาการ ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากโภชนาการ  
- อ่ืนๆ                                                                                                               . 

                                                                                                                     . 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ค ารับรองดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
 

 
ลงชื่อ                                ผู้ด าเนินกิจการ 

(                                ) 

 

เลขรับที่                         . 
วันที่                              . 
 



 

 

 
 
ผู้อนุญาตสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหลักฐานการได้รับเลขสารบบอาหาร  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา  ๒๖   
๒. เป็นอาหารปลอมตามมาตรา  ๒๗ 
๓. เป็นอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา  ๒๘   
๔. เป็นอาหารที่มีลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๙ 
5. เป็นอาหารที่ เปลี่ยนวัตถุประสงค์  หรือที่หวังผลเป็นยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท   

ยาเสพติดให้โทษ  เครื่องส าอาง  หรือเครื่องมือแพทย์ 
6. เป็นอาหารที่มีฉลากหรือเอกสารก ากับผลิตภัณฑ์ที่แสดงสรรพคุณ  คุณประโยชน์เป็นยา  วัตถุ

ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  ยาเสพติดให้โทษ  เครื่องส าอาง  หรือเครื่องมือแพทย์ 
7. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า  ผู้ผลิต  ผู้น าเข้า  ผู้ว่าจ้างผลิต  ผู้ว่าจ้างน าเข้า  เจ้าของผลิตภัณฑ์  ผู้

จัดจ าหน่าย  หรือผู้แทนจ าหน่าย  กระท าการโฆษณาคุณประโยชน์  คุณภาพ  หรือสรรพคุณของอาหาร  อันเป็น
เท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร  ตามมาตรา  40 

8. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่าผลิตจากสถานที่ผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงจนเข้าข่ายเป็นโรงงานโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

9. เป็นอาหารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากไว้แล้ว  แต่มิได้มายื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ 
ที่ไม่ถูกต้อง  ภายในระยะเวลาที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

10. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า  สถานที่ผลิตอาหาร  หรือสถานที่น าเข้า  ได้เลิกกิจการแล้ว  
หรือไม่มีเครื่องมือ  เครื่องใช้  อุปกรณ์  หรือไม่มีสภาพที่จะผลิตหรือน าเข้าอาหารได้   

11. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า  ภายหลังได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว  ปรากฏว่า  ผู้ผลิต  ผู้น าเข้า
ไม่ปฏิบัติตามวรรคสอง  ของข้อ  7 ของระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการ
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร ดังนี้ 

 (1) ไม่พบหรือไม่มีเอกสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  ณ  สถานที่ผลิตหรือสถานที่น าเข้า  
ได้แก่  สูตรส่วนประกอบ  100%  รายละเอียดกรรมวิธีการผลิต  หรือ  ชนิดภาชนะบรรจุ  ของผลิตภัณฑ์   
ซึ่งในข้ันตอนการขอรับเลขสารบบอาหารไม่มีการแจ้งข้อมูลดังกล่าวกับผู้อนุญาต  หรือ 

 (2) มีรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของเอกสารและข้อเท็จจริง  ได้แก่  สูตรส่วนประกอบ  100%  
กรรมวิธีการผลิต  ภาชนะบรรจุ  หรือ  Raw  material  Specification  (แล้วแต่กรณี)  ของผลิตภัณฑ์   
ซึ่งในขั้นตอนการขอรับเลขสารบบอาหารมีการแจ้งข้อมูลดังกล่าวกับผู้อนุญาต  ไม่ ตรงหรือไม่สอดคล้องกับข้อมูล 
หรือเอกสารประเมินผลิตภัณฑ์ท่ีได้แจ้งไว้  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  ณ  สถานที่ผลิตหรือสถานที่น าเข้า 

12. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า  ประเภทของอาหารไม่ตรงตามที่ได้แจ้งไว้ต่อผู้อนุญาต   
13. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า  สถานที่ผลิตหรือผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามที่ผู้ประกอบการได้รับรองไว้ในแบบ

ค าขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร  หรือค าขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหาร  หรือค าขอรับเลขสารบบอาหาร  หรือค าขอ
แก้ไขรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว   

14. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า  มีการขอรับเลขสารบบอาหารไม่เป็นไปตามบัญชีหมายเลข  2 ของ
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร 
 

 


