F-F2-17 B (1มิ.ย.58)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่องคาขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร(สบ.5) และการแก้ไข (สบ.6) REPROCESS
สาหรับอาหารประเภท ไอศกรีม เครื่องดืม่ ในภาชนะบรรจุทปี่ ดิ สนิท
***ต้องนาเอกสารนีแ้ ละใบรับคาขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในครั้งต่อไป*** (กรณี นมโค,นมปรุงแต่ง,ผลิตภัณฑ์นม,นมเปรี้ยว,อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ดิ สนิทให้ติดต่อยืน่ ทีอ่ ย.)
สาหรับผู้ประกอบการ
สาหรับเจ้าหน้าที่
ขัน้ ตอนที่ 1 ตรวจสอบสิทธิ์ช่องทางการยืน่ ดูรายละเอียดเพิม่ ทีเ่ ว็บไซด์สานักอาหาร >Re-process
 ยืน่ ทีส่ านักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 ยืน่ ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
 เป็นไปตามเงื่อนไขช่องทาง Fast Track
 ช่องทางปกติ
ขัน้ ตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดข้อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อ-สกุลผู้ยนื่ คาขอ/ผู้รบั มอบอานาจ....................................................................................................................................
โทรศัพท์...............................................................E-mail…………………………………………………………………....................
ชื่อสถานทีผ่ ลิต/นาเข้า……….............………………………………..…………………………………………......………….................
เลขทีใ่ บอนุญาตผลิต/นาเข้า/สถานทีผ่ ลิต..........................................................................................................................
ชื่ออาหาร(ภาษาไทย)……..........………………..……………………………………………………………………………..……………
ชื่ออาหาร(ภาษาอังกฤษ)……..........……………………………………………………………………………….………………………
ขัน้ ตอนที่ 3 ผู้ยนื่ คาขอต้องจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้ และตรวจสอบตนเอง
โดยทาเครื่องหมาย กรณีถูกต้องครบถ้วนตามข้อกาหนด
หรือทาเครื่องหมาย × กรณีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
หรือทาเครื่องหมาย - กรณีไม่จาเป็นต้องมี
ขัน้ ตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสารหรือบันทึกข้อบกพร่อง(ถ้ามี)
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
บันทึกข้อบกพร่อง
ผู้ยนื่ คาขอ เจ้าหน้าที่
1. สาเนาใบอนุญาต  อ.2  สบ.1 อ.7 (แล้วแต่กรณี) 1 ฉบับ
- ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ
- ประเภทอาหาร (ด้านหลังใบอนุญาต) สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ทยี่ นื่ คาขอฯ
2. สาเนาหนังสือมอบอานาจ จานวน 1 ฉบับ
- ระบุอานาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยนื่ คาขอ/แก้ไขเพิม่ เติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง
- กรณีผู้มอบอานาจเป็นนิติบุคคล ผู้มอบอานาจต้องครบถ้วนตามหนังสือรับรองการ
จดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรอง
3. แบบคาขอ  สบ.5  สบ.6 2 ฉบับ
- กรอกรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับข้อมูลทีไ่ ด้รบั อนุญาต
- ประเภทอาหารสอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทนัน้ ๆ
- ชื่ออาหารสอดคล้องตามประกาศฯ เฉพาะผลิตภัณฑ์ และประกาศฯ ว่าด้วยเรื่อง ฉลาก
- กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง สอดคล้องกับประเภทอาหาร
- กรณี นาเข้า ต้องระบุชื่อ ทีอ่ ยู่ สถานทีผ่ ลิตในต่างประเทศให้ตรงกับข้อมูล
ใบรับรองสถานทีผ่ ลิตสาหรับการนาเข้าอาหาร
4. แบบข้อมูลผู้มาติดต่อและสถานประกอบการ 2 ฉบับ
- กรอกรายละเอียดครบถ้วน
- กรณีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิทชนิดทีม่ ีความเป็นกรดต่า หรือ
นมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ จะต้องแนบสาเนาใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรทีก่ ฎหมายกาหนดของผู้ควบคุมการผลิตด้วย
5. แบบ สบ.5-1 จานวน 2 ฉบับ
- กรอกรายละเอียดครบถ้วน
- ชื่ออาหารและประเภทอาหาร ตรงกับแบบ สบ.5/สบ.6
- ระบุส่วนประกอบครบ 100 %
 วัตถุแต่งกลิ่นรส แจ้ง ชื่อกลิ่น, ชนิด (กรณีนาเข้า), แจ้งเลขสารบบ (กรณีผลิต)
 วัตถุเจือปนอาหาร แจ้ง ชื่อทางเคมี และ/หรือ INS Number หรือ E Number
หรือ เลขสารบบอาหาร (ถ้ามี)
 แหล่งสารอาหาร (ถ้ามี)
- กรรมวิธกี ารผลิตสอดคล้องกับสูตร
6. แบบ สบ.5-2 (กรณีใช้วัตถุเจือปนอาหาร) ทีก่ รอกรายละเอียดครบถ้วน จานวน 2 ฉบับ
7. แบบ สบ.5-3 (กรณีเติมวิตามินหรือแร่ธาตุ) ทีก่ รอกรายละเอียดครบถ้วน จานวน 2 ฉบับ
8. แบบ สบ.5-4 (กรณีเติมกรดอะมิโน) ทีก่ รอกรายละเอียดครบถ้วน จานวน 2 ฉบับ
9. แบบ สบ.5-5 (กรณีใช้สมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์) ทีก่ รอกรายละเอียดครบถ้วนจานวน2 ฉบับ
10. เอกสารสูตรส่วนประกอบจากผู้ผลิต (กรณีนาเข้าหากเป็นสาเนา
ให้ผู้ดาเนินกิจการตามใบอนุญาตนาเข้าลงนามรับรองได้) จานวน 1 ฉบับ
11. ใบรับรองสถานทีผ่ ลิต(กรณีนาเข้า) จานวน1 ฉบับ(กรณีเป็นฉบับจริงต้องถ่ายสาเนาเพิม่ 1 ฉบับ)
- ต้องเป็นต้นฉบับ หรือ กรณีเป็นสาเนาต้องรับรองสาเนาหรือข้อความนัน้ ๆ โดย..
 หน่วยงานทีอ่ อกใบรับรองนัน้
 สถานทูตของประเทศผู้ผลิตในประเทศไทย
 หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
 บุคคลทีร่ ฐั รับรอง เช่น Notary Public เป็นต้น
- ต้องยังไม่หมดอายุ กรณีไม่ระบุ ให้ใช้ได้ 1 ปี นับจากวันทีอ่ อกใบรับรองเท่านัน้
- ระบุชื่อและทีต่ ั้งสถานทีผ่ ลิต
- ระบุมาตรฐานทีไ่ ด้รบั การรับรอง ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ทกี่ าหนดเป็นกฎหมายสาหรับ
อาหารประเภททีย่ นื่ คาขอ เช่น HACCP/ISO 2200/GMP Codex

ผู้ยนื่ คาขอ

เจ้าหน้าที่

บันทึกข้อบกพร่อง

(กรณีอา้ งอิงตามกฎหมายของประเทศผู้ผลิต ต้องส่งกฎหมายของประเทศดังกล่าวที่เทียบเท่ากฏหมายไทย )

- ขอบข่ายของผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การรับรอง ต้องครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทยี่ นื่ คาขอ
- หน่วยงานทีอ่ อกใบรับรอง (Certification Bodies) ต้องเป็นหน่วยงานดังต่อไปนีเ้ ท่านัน้
 หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ผลิต
 หน่วยงานทีไ่ ด้รบั การรับรองจากหน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ผลิต
 สถานทูตของประเทศผู้ผลิตในประเทศไทย
 Certification Bodies ทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบงานจาก Accreditation bodies
ทีส่ ากลให้การยอมรับ >> http://www.iaf.nu
12. รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน (กรณีนาเข้า) จานวน 1 ฉบับ
- เป็นต้นฉบับเท่านัน้ (กรณีใช้ผลวิเคราะห์รว่ มโดยแนบสาเนาผลวิเคราะห์ และ
ให้แจ้งเลขสารบบหรือเลขรับคาขอฯ พร้อมหนังสือขอใช้และยินยอมให้ใช้ผลวิเคราะห์รว่ ม)
- ผลวิเคราะห์สอดคล้องประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะผลิตภัณฑ์
และประกาศฯ ทีบ่ ังคับกับอาหารทุกชนิด
- อายุของผลวิเคราะห์ ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทีอ่ อกผลวิเคราะห์จนถึงวันรับคาขอ
- ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ต้องเป็นของรัฐฯ หรือทีร่ ฐั ฯรับรอง หรือห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์เอกชนต้องได้รบั ISO 17025 พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ
13. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการแสดงข้อความตามทีก่ ฏหมายกาหนด เช่น ออร์แกนิก(oraganic)
พรีเมี่ยม(Premium) หลักเกณฑ์เพือ่ ประกอบการพิจารณาการขยายการแสดงระยะเวลาการบริโภคของ
นมโคพาสเจอร์ไรส์ นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ ผลิตภัณฑ์ของนมพาสเจอร์ไรส์ และนมเปรี้ยวพาสเจอร์ไรส์

14. เอกสารตัวอย่างอาหารเพือ่ แสดงความชัดเจน/สอดคล้องของผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
ขัน้ ตอนที่ 4 ลงลายมือชือ่ รับทราบผลการรับคาขอ
ครั้งที่ 1 (ยืน่ คาขอครั้งแรก)
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยนื่ คาขอ/ผู้รบั มอบอานาจ)
(.................................................................................................)
วันที่ ......................................................................................................
รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ถัด
จากวันทีร่ บั คาขอ(ถ้ามี)
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยนื่ คาขอ/ผู้รบั มอบอานาจ)
(.................................................................................................)
วันที่ ......................................................................................................
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้าพเจ้าได้ยนื่ เอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไว้จานวน......รายการตามทีร่ ะบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
ลงชื่อ..................................................................(ผู้ยนื่ เอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รบั มอบอานาจ)
(................................................................)

(สาหรับเจ้าหน้าที่) ขัน้ ตอนที่ 2 สรุปผลการรับคาขอ
ครั้งที่ 1 (ยืน่ คาขอครั้งแรก)
 รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
 รับคาขอแต่มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ถูกต้องพบข้อบกพร่องตามทีร่ ะบุข้างต้น
ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการ นับแต่วนั ถัดจากวันทีร่ บั คาขอ
หากพ้นกาหนดจะยกเลิกและส่งคืนคาขอต่อไป(ให้ผู้ยนื่ คาขอลงนามรับทราบ
และรับสาเนาบันทึก)
เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง (ผู้ประกอบการต้องกลับไปทบทวนจัดเตรียมเอกสาร)
ลงชือ่ เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเบือ้ งต้น .........................................................................
วันที.่ ..........................................................................................................................
ลงชือ่ พนักงานเจ้าหน้าที.่ ............................................................................................
วันที.่ ..........................................................................................................................
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
 แก้ไขข้อบกพร่อง ถูกต้องครบถ้วน
ลงชื่อเจ้าหน้าทีเ่ จ้าของเรื่อง..................................
วันที่...........................................................................................................................

 ขอส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบทัง้ หมด เนือ่ งจาก
คืนคาขอ
 ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รบั มอบอานาจ)
การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
ท่านมีสิทธิ์ยื่นคาขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไป
(.................................................................................................)
ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนคาขอครั้งนี้ก็ได้ ขอให้ยื่นคาอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ
วันที่ ......................................................................................................
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้ง
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ลงชือ่ พนักงานเจ้าหน้าที.่ ............................................................วันที.่ .......................

