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ขัน้ตอนที ่1 ตรวจสอบสิทธิ์ช่องทางการยืน่ ดูรายละเอียดเพ่ิมทีเ่ว็บไซด์ส านักอาหาร >Re-process
 ยืน่ทีส่ านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 ยืน่ที ่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั
 เป็นไปตามเง่ือนไขช่องทาง Fast Track
 ช่องทางปกติ
ขัน้ตอนที ่2 กรอกรายละเอียดข้อมูลเบือ้งต้น
ชื่อ-สกุลผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ....................................................................................................................................
โทรศัพท.์..............................................................E-mail…………………………………………………………………....................
ชื่อสถานทีผ่ลิต/น าเข้า……….............………………………………..…………………………………………......………….................
เลขทีใ่บอนุญาตผลิต/น าเข้า/สถานทีผ่ลิต..........................................................................................................................
ชื่ออาหาร(ภาษาไทย)……..........………………..……………………………………………………………………………..……………
ชื่ออาหาร(ภาษาอังกฤษ)……..........……………………………………………………………………………….………………………
ขัน้ตอนที ่3 ผู้ยืน่ค าขอต้องจัดเรยีงเอกสารตามบญัชีรายการเอกสารข้างล่างน้ี และตรวจสอบตนเอง
โดยท าเคร่ืองหมาย กรณีถูกต้องครบถ้วนตามข้อก าหนด
หรือท าเคร่ืองหมาย × กรณีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
หรือท าเคร่ืองหมาย -   กรณีไม่จ าเป็นต้องมี

ขัน้ตอนที ่1 ตรวจสอบเอกสารหรอืบนัทึกข้อบกพรอ่ง(ถ้าม)ี
ผู้ยืน่ค าขอ เจ้าหน้าที่

1. ส าเนาใบอนุญาต   อ.2   สบ.1  อ.7 (แล้วแต่กรณ)ี     1 ฉบบั
    - ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ
    - ประเภทอาหาร (ด้านหลังใบอนุญาต) สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ทีย่ืน่ค าขอฯ
2. ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ จ านวน 1 ฉบบั
    - ระบุอ านาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยืน่ค าขอ/แก้ไขเพิม่เติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง
    - กรณีผู้มอบอ านาจเป็นนิติบุคคล ผู้มอบอ านาจต้องครบถ้วนตามหนังสือรับรองการ

จดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรอง
3. แบบค าขอ   สบ.5   สบ.6     2 ฉบบั
    - กรอกรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับข้อมูลทีไ่ด้รับอนุญาต
    - ประเภทอาหารสอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทนัน้ๆ
    - ชื่ออาหารสอดคล้องตามประกาศฯ เฉพาะผลิตภัณฑ์ และประกาศฯ วา่ด้วยเร่ือง ฉลาก
    - กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง สอดคล้องกับประเภทอาหาร
    - กรณี น าเข้า ต้องระบุชื่อ ทีอ่ยู ่สถานทีผ่ลิตในต่างประเทศให้ตรงกับข้อมูล

ใบรับรองสถานทีผ่ลิตส าหรับการน าเข้าอาหาร
4. แบบข้อมูลผู้มาติดต่อและสถานประกอบการ 2 ฉบบั
    - กรอกรายละเอียดครบถ้วน
    - กรณีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิทชนิดทีม่ีความเป็นกรดต่ า หรือ 

นมพร้อมด่ืมพาสเจอร์ไรส์ จะต้องแนบส าเนาใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรทีก่ฎหมายก าหนดของผู้ควบคุมการผลิตด้วย

5. แบบ สบ.5-1    จ านวน 2 ฉบบั
    - กรอกรายละเอียดครบถ้วน
    - ชื่ออาหารและประเภทอาหาร ตรงกับแบบ สบ.5/สบ.6
    - ระบุส่วนประกอบครบ 100 %

 วตัถุแต่งกล่ินรส แจ้ง ชื่อกล่ิน, ชนิด (กรณีน าเข้า), แจ้งเลขสารบบ (กรณีผลิต)
 วตัถุเจือปนอาหาร แจ้ง ชื่อทางเคมี และ/หรือ INS Number หรือ E Number

หรือ เลขสารบบอาหาร (ถ้าม)ี
 แหล่งสารอาหาร (ถ้าม)ี

    - กรรมวธิกีารผลิตสอดคล้องกับสูตร
6. แบบ สบ.5-2 (กรณีใช้วัตถุเจือปนอาหาร) ทีก่รอกรายละเอียดครบถ้วน จ านวน 2 ฉบบั
7. แบบ สบ.5-3 (กรณีเติมวิตามินหรอืแรธ่าต)ุ ทีก่รอกรายละเอียดครบถ้วน จ านวน 2 ฉบบั
8. แบบ สบ.5-4 (กรณีเติมกรดอะมิโน)  ทีก่รอกรายละเอียดครบถ้วน จ านวน 2 ฉบบั
9. แบบ สบ.5-5 (กรณีใช้สมุนไพร สารสกัด หรอืสารสังเคราะห)์ ทีก่รอกรายละเอียดครบถ้วนจ านวน2 ฉบบั
10. เอกสารสูตรส่วนประกอบจากผู้ผลิต (กรณีน าเข้าหากเปน็ส าเนา 
ให้ผู้ด าเนินกิจการตามใบอนุญาตน าเข้าลงนามรบัรองได้)     จ านวน 1 ฉบบั
11. ใบรบัรองสถานทีผ่ลิต(กรณีน าเข้า)  จ านวน1 ฉบบั(กรณีเปน็ฉบบัจรงิต้องถ่ายส าเนาเพ่ิม1 ฉบบั)
      - ต้องเป็นต้นฉบับ หรือ กรณีเป็นส าเนาต้องรับรองส าเนาหรือข้อความนัน้ๆ โดย..

   หน่วยงานทีอ่อกใบรับรองนัน้
   สถานทูตของประเทศผู้ผลิตในประเทศไทย
   หน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วข้อง

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร บนัทึกข้อบกพรอ่ง

แบบตรวจสอบค าขอและบนัทึกข้อบกพรอ่งค าขอจดทะเบยีนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร(สบ.5) และการแก้ไข (สบ.6) REPROCESS
ส าหรบัอาหารประเภท ไอศกรมี เครื่องดืม่ในภาชนะบรรจุทีป่ดิสนิท

***ต้องน าเอกสารน้ีและใบรบัค าขอ แนบมาพรอ้มการแก้ไขข้อบกพรอ่ง (ถ้าม)ี ในครั้งต่อไป*** (กรณี นมโค,นมปรงุแต่ง,ผลิตภัณฑ์นม,นมเปรี้ยว,อาหารในภาชนะบรรจุทีป่ดิสนิทให้ติดต่อยืน่ทีอ่ย.)
ส าหรบัผู้ประกอบการ ส าหรบัเจ้าหน้าที่



ผู้ยืน่ค าขอ เจ้าหน้าที่รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร บนัทึกข้อบกพรอ่ง
   บุคคลทีรั่ฐรับรอง เช่น Notary Public เป็นต้น

      - ต้องยังไม่หมดอายุ กรณีไม่ระบ ุให้ใช้ได้ 1 ป ีนับจากวันทีอ่อกใบรบัรองเท่าน้ัน
      - ระบุชื่อและทีต้ั่งสถานทีผ่ลิต
      - ระบุมาตรฐานทีไ่ด้รับการรับรอง ไม่ต่ ากวา่เกณฑ์ทีก่ าหนดเป็นกฎหมายส าหรับ

  อาหารประเภททีย่ืน่ค าขอ เช่น HACCP/ISO 2200/GMP Codex
(กรณีอา้งองิตามกฎหมายของประเทศผู้ผลิต ต้องส่งกฎหมายของประเทศดังกล่าวที่เทียบเท่ากฏหมายไทย )

      - ขอบข่ายของผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รับการรับรอง ต้องครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทีย่ืน่ค าขอ
      - หน่วยงานทีอ่อกใบรับรอง (Certification Bodies) ต้องเป็นหน่วยงานดังต่อไปนีเ้ท่านัน้

   หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ผลิต
   หน่วยงานทีไ่ด้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ผลิต
   สถานทูตของประเทศผู้ผลิตในประเทศไทย
   Certification Bodies ทีไ่ด้รับการรับรองระบบงานจาก Accreditation bodies

 ทีส่ากลให้การยอมรับ >> http://www.iaf.nu
12. รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพหรอืมาตรฐาน (กรณีน าเข้า)     จ านวน 1 ฉบบั
     - เป็นต้นฉบับเท่านัน้ (กรณีใช้ผลวเิคราะห์ร่วมโดยแนบส าเนาผลวเิคราะห์ และ

 ให้แจ้งเลขสารบบหรือเลขรับค าขอฯ พร้อมหนังสือขอใช้และยินยอมให้ใช้ผลวเิคราะห์ร่วม )
     - ผลวเิคราะห์สอดคล้องประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะผลิตภัณฑ์ 

 และประกาศฯ ทีบ่ังคับกับอาหารทุกชนิด
     - อายุของผลวเิคราะห์ ไม่เกิน 1 ปี นับจากวนัทีอ่อกผลวเิคราะห์จนถึงวนัรับค าขอ
     - ห้องปฏิบัติการตรวจวเิคราะห์ต้องเป็นของรัฐฯ หรือทีรั่ฐฯรับรอง หรือห้องปฏิบัติการ

 ตรวจวเิคราะห์เอกชนต้องได้รับ ISO 17025 พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ
13. เอกสารทีเ่ก่ียวข้องกับการแสดงข้อความตามทีก่ฏหมายก าหนด เช่น ออร์แกนิก(oraganic)

พรีเมี่ยม(Premium) หลักเกณฑ์เพือ่ประกอบการพิจารณาการขยายการแสดงระยะเวลาการบริโภคของ

นมโคพาสเจอร์ไรส์ นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ ผลิตภัณฑ์ของนมพาสเจอร์ไรส์ และนมเปร้ียวพาสเจอร์ไรส์

14. เอกสารตัวอย่างอาหารเพ่ือแสดงความชัดเจน/สอดคล้องของผลิตภัณฑ์ (ถ้าม)ี
(ส าหรบัเจ้าหน้าที่) ขัน้ตอนที ่2 สรปุผลการรบัค าขอ

ครั้งที ่1 (ยืน่ค าขอครั้งแรก) ครั้งที ่1  (ยืน่ค าขอครั้งแรก)
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)  รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
      (.................................................................................................)  รับค าขอแต่มีเง่ือนไข เพราะเอกสารไม่ถูกต้องพบข้อบกพร่องตามทีร่ะบุข้างต้น
วนัที ่...................................................................................................... ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วนัท าการ นับแต่วนัถัดจากวนัทีรั่บค าขอ 

หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอต่อไป(ให้ผู้ยืน่ค าขอลงนามรับทราบ
รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัถัด และรับส าเนาบันทึก)
   จากวนัทีรั่บค าขอ(ถ้าม)ี เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง (ผู้ประกอบการต้องกลับไปทบทวนจัดเตรียมเอกสาร)
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงชือ่เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเบือ้งต้น .........................................................................
      (.................................................................................................) วันที.่..........................................................................................................................
วนัที ่...................................................................................................... ลงชือ่พนักงานเจ้าหน้าที.่............................................................................................

วันที.่..........................................................................................................................
ครั้งที ่2 (การแก้ไขข้อบกพรอ่ง)  ครั้งที ่2  (การแก้ไขข้อบกพรอ่ง)  
ข้าพเจ้าได้ยืน่เอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไวจ้ านวน......รายการตามทีร่ะบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว  แก้ไขข้อบกพร่อง ถูกต้องครบถ้วน
ลงชื่อ..................................................................(ผู้ยืน่เอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงชื่อเจ้าหน้าทีเ่จ้าของเร่ือง..................................
(................................................................) วนัที่...........................................................................................................................

 ขอสง่คืนค าขอและเอกสารประกอบทัง้หมด เน่ืองจาก
คืนค าขอ  ไม่มาแกไ้ขขอ้บกพร่องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)การแกไ้ขขอ้บกพร่อง ไม่ครบถว้น
      (.................................................................................................) ท่านมีสิทธิ์ยื่นค าขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารใหถู้กต้องครบถ้วนและสอดคล้องเปน็ไป
วนัที ่...................................................................................................... ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนค าขอคร้ังนี้ก็ได้ ขอใหย้ื่นค าอุทธรณ์เปน็หนังสือต่อ

เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วนัท าการ นับแต่วนัที่ได้รับแจ้ง
จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ

ลงชือ่พนักงานเจ้าหน้าที.่............................................................วันที.่.......................

ขัน้ตอนที ่4 ลงลายมือชือ่รบัทราบผลการรบัค าขอ


