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ชื่อ-สกุลผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ(พมิพห์รือเขียนตัวบรรจง)

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)

ผู้ยืน่ค าขอ

ตรวจสอบ

1. ส าเนาใบอนุญาต(แล้วแต่กรณ)ี  อ.2   สบ.1และสบ.2(ถ้าม)ี  อ.7     จ านวน 1 ฉบบั
    - ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ
    - ประเภทอาหาร (ด้านหลังใบอนุญาต) สอดคล้องกับผลิตภณัฑ์ที่ยืน่ค าขอฯ
2. ส าเนาหนังสือมอบอ านาจที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักอาหาร จ านวน 1 ฉบบั
     (กรณีผู้มายืน่ค าขอไม่ใช่ผู้ด าเนินกิจการหรือนิติบคุลของบริษัท)
    - ระบุอ านาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยืน่-รับค าขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่องเป็นต้น
3.   1 สบ.5 (พิมพ์เทา่น้ัน)     จ านวน 2 ฉบบั
    - กรอกรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับข้อมูลที่ได้รับอนุญาต
    - ประเภทอาหารสอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะผลิตภณัฑ์ประเภทนั้นๆ
    - ชื่ออาหารสอดคล้องตามประกาศฯ เฉพาะผลิตภณัฑ์ และประกาศฯ วา่ด้วยเร่ือง ฉลาก
    - กรณี สบ.5 น าเข้า ต้องระบุชื่อ ท่ีอยู ่สถานที่ผลิตในต่างประเทศ ให้ตรงกับข้อมูลใบรับรองสถานที่ผลิต
    - กรณี สบ.5 ผลิตเพื่อส่งออกเท่านั้น ต้องขอรับรองวา่ ผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น ด้านหลังสบ.5
    - รายละเอยีดสูตรส่วนประกอบทัง้ชนิดและปริมาณเป็นร้อยละของน้ าหนักและต่อ ๑ หน่วยบริโภคของอาหาร จากผู้ผลิตฉบับจริง

(กรณีน าเข้า หากเป็นส าเนาใหผู้้ด าเนินกจิการตามใบอนุญาตน าเข้าหรือนิติบุคลลทีม่ีอ านาจ เป็นผู้ลงนามรับรองเอกสาร )
    - กระบวนการผลิต
    - แบบ สบ.5-2 (กรณีท่ีมีการใช้วตัถุเจือปนอาหาร)     
4. ใบรับรองสถานที่ผลิต (กรณีน าเข้า)     จ านวน 1 ฉบบั (กรณี เปน็ฉบบัจริง ต้องถ่ายส าเนาเพ่ิม 1 ฉบบั)
      - ใบรับรองต้องเปน็ต้นฉบบั หรือ กรณีเปน็ส าเนาต้องรับรองส าเนาหรือข้อความน้ันๆ โดย..

   หน่วยงานท่ีออกใบรับรองนั้น
   สถานทูตของประเทศผู้ผลิตในประเทศไทย
   หน่วยงานของรัฐที่เกีย่วข้อง
  บุคคลที่รัฐรับรอง เช่น Notary Public เป็นต้น

      - ใบรับรองต้องยังไม่หมดอายุ กรณีไม่ระบ ุใหใ้ช้ได้ 1 ป ีนับจากวันที่ออกใบรับรองเทา่น้ัน
      - ระบุชื่อและที่ต้ังสถานที่ผลิต
      - ระบุมาตรฐานท่ีได้รับการรับรอง ไม่ต่ ากวา่เกณฑ์ที่ก าหนดเป็นกฎหมายส าหรับ
    อาหารประเภทท่ียืน่ค าขอ  เช่น ISO 22000/HACCP/GMP Codex  
(หากอา้งองิตามกฏหมายของประเทศผู้ผลิต ต้องส่งเอกสารหลักฐานเปรียบเทียบวา่มาตรฐานไม่ต่ ากวา่ทีก่ าหนดเป็นกฏหมายของไทย)
      - ขอบข่ายของผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับการรับรอง ต้องครอบคลุมผลิตภณัฑ์ที่ยืน่ค าขอ
      - หน่วยงานที่ออกใบรับรอง (Certification Body) ต้องเปน็หน่วยงานดังต่อไปน้ีเทา่น้ัน

   หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ผลิต
   หน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ผลิต
   สถานทูตของประเทศผู้ผลิตในประเทศไทย
   Certification Body ที่ได้รับการรับรองระบบงานจาก Accreditation body

 ที่สากลให้การยอมรับ >> http://www.iaf.nu

รายละเอยีดสูตรส่วนประกอบทัง้ชนิดและปริมาณเป็นร้อยละของน้ าหนักและต่อ ๑ หน่วยบริโภคของอาหารจากผู้ผลิตฉบบัจริง
(กรณีน าเข้า หากเป็นส าเนาให้ผู้ด าเนินกิจการตามใบอนุญาตน าเข้าหรือนิติบุคลลที่มีอ านาจ เป็นผู้ลงนามรับรองเอกสาร )
แบบ สบ.5-2 (กรณีท่ีมีการใช้วตัถุเจือปนอาหาร)
แบบ สบ.5-3 (กรณีท่ีมีการเติมวติามินหรือแร่ธาตุ)
แบบ สบ.5-4 (กรณีท่ีมีการเติมกรดอะมิโน)
แบบ สบ.5-5 (กรณีท่ีมีการใช้สมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์เป็นส่วนประกอบ)

ขั้นตอนที่ 3  กรอกรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น 

แบบตรวจสอบค าขอและบนัทกึข้อบกพร่องค าขอจดทะเบยีนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร(สบ.5)
ส าหรับอาหารประเภทอ่ืนๆ ที่ นอกเหนือจาก อาหารควบคุมเฉพาะ ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลีและผลิตภณัฑ์รอยัลลี

นมโค นมปรุงแต่ง นมเปร้ียว ผลิตภณัฑ์ของนม ไอศกรีม เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารวตุัประสงค์พเิศษ
********ตอ้งน าเอกสารน้ีและใบรบัค าขอ แนบมาพรอ้มการแก้ไขข้อบกพรอ่ง (ถ้ามี) ในครั้งตอ่ไป********

ส าหรับผู้ประกอบการ ส าหรับเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยืน่ ดูรายละเอียดเพ่ิมที่เว็บไซด์ส านักอาหาร
ยืน่ ที่ ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมอาหารและยา
ยืน่ ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั
ขั้นตอนที่ 2  วัตถุประสงค์การยืน่ค าขอ

ขอจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5)    จ านวน.................รายการ

บันทึกข้อบกพร่อง (ส าหรับเจ้าหน้าที)่

โทรศัพท์..........................................     โทรสาร.....................................        E-mail…………………………………………………......................
ชื่อ-สกลุผู้ด าเนินกิจการตามใบอนุญาต(พมิพห์รือเขียนตัวบรรจง)..........................................................................................................
โทรศัพท์........................................................     โทรสาร.............................................        E-mail…………………………………………………..........
ชื่อสถานที่ผลิต/น าเข้า……….............………………………………..…………………………………………......………….............................................
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/น าเข้า/สถานที่ผลิต........................................................................................................................................
ขั้นตอนที่ 4  ผู้ยืน่ค าขอต้องจัดเรียงเอกสารและตรวจสอบตามบญัชีรายการเอกสารข้างล่างน้ี 
โดยท าเครื่องหมาย กรณีถูกต้องครบถ้วนตามข้อก าหนด
หรือท าเครื่องหมาย × กรณีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  
หรือท าเครื่องหมาย  -  กรณีไม่จ าเปน็ต้องมี

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร เจา้หน้าที่

ตรวจสอบ

      - กรณีใบรับรองที่ใช้ภาษาอืน่ให้แนบค าแปลที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองค าแปลจากสถานทูตไทยใน

ประเทศผู้ผลิต หรือสถานทูตของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ด าเนินธรุกิจการแปลเอกสารที่เป็น

มาตรฐานสากลพร้อมใบรับรองด้วย

5. เอกสารเพ่ิมเติม เฉพาะกาแฟผสมและกาแฟส าเร็จรูปผสมตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ด้วยเร่ืองกาแฟ ที่น ามาปรุงแต่ง

รสในลักษณะพร้อมบริโภคและบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทไม่วา่ผลิตภณัฑ์จะเป็นชนิดเหลวหรือแห้ง จ านวน  2 ฉบบั



ผู้ยืน่ค าขอ

ตรวจสอบ
บันทึกข้อบกพร่อง (ส าหรับเจ้าหน้าที)่รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร เจา้หน้าที่

ตรวจสอบ

6. เอกสารเพ่ิมเติม เฉพาะ เครื่องดื่มเกลือแร่ จ านวน 2 ฉบบั F-F2-18 B (Rev.15 มิ.ย.58)

(กรณีน าเข้า หากเป็นส าเนาให้ผู้ด าเนินกิจการตามใบอนุญาตน าเข้าหรือนิติบุคลลที่มีอ านาจ เป็นผู้ลงนามรับรองเอกสาร )

7. เอกสารเพ่ิมเติม เฉพาะ น้ าบริโภคที่บรรจุในภาชนะที่ปดิสนิท

8. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการแสดงชื่ออาหารตามที่กฏหมายก าหนด เช่น 
ออร์กานิก(oraganic), เกษตรอินทรีย,์ เกษตรธรรมชาติ,พรีเมียม(premium)

9. ใบปะหน้ายืน่เรื่อง (กรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วน)
(ส าหรับเจ้าหน้าที่) ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการรับค าขอ

ครั้งที่ 1 (ยืน่ค าขอครั้งแรก) ครั้งที่ 1 (ยืน่ค าขอครั้งแรก)
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)  รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
      (.................................................................................................)  ค าขอที่แล้วเสร็จ ภายใน 1 วนัท าการ
วนัที่................................................................................................................................................. ค าขอที่แล้วเสร็จ ภายใน 2  วนัท าการถัดจากวนัที่รับ

ค าขอที่แล้วเสร็จ ภายใน 35  วนัท าการถัดจากวนัที่รับ
ค าขอที่ต้อง หารือประเด็น..............................................................

รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขใหแ้ล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการนับแต่วันถัดจากวันที่รับค าขอ (ถ้าม)ี  รับค าขอแต่มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ถูกต้องพบข้อบกพร่องตามทีร่ะบขุ้างต้น
ต้องแก้ไขใหแ้ล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ นับแต่วันถัดจากวันทีร่ับค าขอ 

ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอตอ่ไป(ให้ผู้ยืน่ค าขอลงนามรบัทราบและรบัส าเนาบันทึก)

      (.................................................................................................)
วนัที่................................................................................................................................................. ลงชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น .................................................................

วนัที่..............................................................................................................
ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา.................................................................
วนัที่..............................................................................................................

ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง) ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้าพเจ้าได้ยืน่เอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไวจ้ านวน ……..รายการตามที่ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว  แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนถูกต้อง
ลงชื่อ..................................................................(ผู้ยืน่เอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเร่ือง ...........................................................................
      (.................................................................................................) วนัที่.............................................................................................................
วนัที่.................................................................................................................................................

รับคืนค าขอ  ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เน่ืองจาก
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)  ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนด
      (.................................................................................................)  การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
วนัที่................................................................................................................................................. ท่านมีสิทธิ์ยื่นค าขอใหม่โดยจดัเตรียมเอกสารใหถู้กต้องครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไป

ตามกฎหมาย หรือจะอทุธรณ์การคืนค าขอคร้ังนีก้ไ็ด้ ขอใหย้ื่นค าอทุธรณ์เป็นหนังสือต่อ
เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วนัท าการ นับแต่วนัทีไ่ด้รับแจง้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที.่..................................................วันที.่......................

ขั้นตอนที่ 3 สรุปเสนอผลการพิจารณา ขั้นตอนที่ 4 ลงนาม
 เห็นควรเสนออนุญาต ข้อพจิารณาการลงนาม
 เห็นควรเสนอไม่อนุญาต เนื่องจาก
 เห็นควรเสนอหารือ ในประเด็น

ลงชื่อ.................................................................................ผู้พจิารณา ลงชื่อ.........................................................................ผู้อนุญาต
(...............................................................................)        (............................................................................)
ว/ด/ป.....................................................................    ว/ด/ป......................................................................

(ส าหรับเจ้าหน้าที่)

รายละเอียดสูตรส่วนประกอบท้ังชนิดและปริมาณของวตัถุดิบทุกรายการเป็นร้อยละของน้ าหนัก จากผู้ผลิต

รายละเอยีดปริมาณเกลือแร่ต่อลิตร และต่อ 1 หน่วยบริโภค เทียบมาตรฐานตามกฎหมาย พร้อมทัง้แสดงวธิกีารค านวณ
สบ.5-2 (กรณีที่มีการใช้วตัถุเจือปนอาหาร)

ขั้นตอนที่ 5  ลงลายมือชื่อรับทราบผลการรับค าขอ

แบบฉลาก
(กรณีรับจ้างผลิต สัญญา/หนังสืออนุมัติใช้ชื่อตรา/ชื่อทางการค้า/ชื่อบริษทั )


