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ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยื่น ดรูายละเอียดเพ่ิมที่เว็บไซดส์ านักอาหาร

ขั้นตอนที่ 2  วัตถุประสงค์การยื่นค าขอ
 ขอแกไ้ขรายละเอียดอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.6)   จ านวน..............รายการ
ขั้นตอนที่ 3  กรอกรายละเอียดข้อมูลเบือ้งตน้ 
ชื่อ-สกลุ ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ(พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)..........................................................
โทรศัพท์.................................   E-mail…………………………………………………............................................
ชื่อ-สกลุ ผู้ด าเนินกจิการตามใบอนุญาต(พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)......................................................
โทรศัพท์...................................        โทรสาร..................           E-mail……………………………………..........
ชื่อสถานที่ผลิต/น าเข้า……….............………………………………..…………………………………………......………….....
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/น าเข้า/สถานที่ผลิต......................................................................................
ขั้นตอนที่ 4  ผู้ยื่นค าขอตอ้งจัดเรยีงเอกสารและตรวจสอบตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างน้ี 
โดยท าเครือ่งหมาย  กรณีถูกตอ้งครบถ้วนตามข้อก าหนด
หรอืท าเครือ่งหมาย × กรณีไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถ้วน  
หรอืท าเครือ่งหมาย  -  กรณีไม่จ าเป็นตอ้งมี ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)

1. ส าเนาใบอนุญาต   อ.2   สบ.1  อ.7 (แล้วแตก่รณี)    จ านวน 1 ฉบับ
    - ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ
    - ประเภทอาหาร (ด้านหลังใบอนุญาต) สอดคล้องกบัผลิตภัณฑ์ที่ยื่นค าขอฯ
2. ส าเนาหนังสือมอบอ านาจที่ไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักอาหาร จ านวน 1 ฉบับ 

(กรณีผู้ยื่นค าขอไม่ใช่ผู้ด าเนินกจิการหรือนิติบุคคลของบริษัท)
    - ระบุอ านาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่น-รับค าขอ/แกไ้ขเพิม่เติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่องเป็นต้น
3.      สบ.6 (พิมพ์เท่าน้ัน)   จ านวน 2 ฉบับ
    - กรอกรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกบัข้อมูลที่ได้รับอนุญาต
4  มีส าเนา สบ.5 ฉบับเดมิที่ไดร้บัอนุญาต จ านวน 1 ฉบับ

   -มีเอกสารชี้แจงเหตุผลการแกไ้ขชื่ออาหารหรือชื่อตราอาหาร ฉบับจริงจากผู้ผลิตอาหาร จ านวน 1 ฉบับ
   (กรณีน าเข้า หากเป็นส าเนา ต้องให้ผู้ด าเนินกจิการหรือนิติบุคคลที่มีอ านาจ ลงนามรับรองเอกสาร)
   -มีค ารับรองใน สบ.6   "ขอรับรองวา่สูตรส่วนประกอบ กรรมวธิกีารผลิต เหมือนเดิม"
6. เอกสารเพ่ิม กรณี แก้ไขชื่อ/ที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหาร
   -มีเอกสารชี้แจงเหตุผลการแกไ้ขชื่อสถานที่ผลิตอาหาร ฉบับจริงจากผู้ผลิต จ านวน 1 ฉบับ
   (กรณีน าเข้า หากเป็นส าเนา ต้องให้ผู้ด าเนินกจิการตามใบอนุญาตน าเข้าหรือนิติบุคคลที่มีอ านาจ ลงนามรับรองเอกสาร)
   -มีค ารับรองใน สบ.6   "ขอรับรองวา่สูตรส่วนประกอบ กรรมวธิกีารผลิต เหมือนเดิม"
7. เอกสารเพ่ิม กรณีมีการแก้ไขสูตรส่วนประกอบ เฉพาะกาแฟผสมและกาแฟส าเรจ็รปูผสม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยเรือ่งกาแฟ ที่น ามาปรงุแตง่รสในลักษณะพรอ้มบรโิภคและบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท 
ไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะเป็นชนิดเหลวหรอืแห้ง
   -มีเอกสารชี้แจงเหตุผลการแกไ้ขสูตรส่วนประกอบ ฉบับจริงจากผู้ผลิต จ านวน 1 ฉบับ
    (กรณีน าเข้า หากเป็นส าเนา ต้องให้ผู้ด าเนินกจิการตามใบอนุญาตน าเข้าหรือนิติบุคคลที่มีอ านาจ ลงนามรับรองเอกสาร)

  -เอกสาร เปรียบเทียบสูตรเดิมที่เคยได้รับอนุญาตกบัสูตรใหม่ที่ขอแกไ้ข  จ านวน 1 ฉบับ
  -รายละเอยีดสูตรส่วนประกอบทั้งชนิดและปริมาณเป็นร้อยละของน้ าหนักและต่อ ๑ หน่วยบริโภคของอาหารจากผู้ผลิตฉบับจริง จ านวน2ฉบับ
(กรณีน าเข้า หากเป็นส าเนาต้องให้ผู้ด าเนินกจิการตามใบอนุญาตน าเข้าหรือนิติบุคลที่มีอ านาจ เป็นผู้ลงนามรับรองเอกสาร )
    ●แบบ สบ.5-2 (กรณีที่มีการใช้วตัถุเจือปนอาหาร)     จ านวน 2 ฉบับ
    ●แบบ สบ.5-3 (กรณีที่มีการเติมวติามินหรือแร่ธาตุ)    จ านวน 2 ฉบับ
    ●แบบ สบ.5-4 (กรณีที่มีการเติมกรดอะมิโน)     จ านวน 2 ฉบับ
    ●แบบ สบ.5-5 (กรณีที่มีการใช้สมุนไพร สารสกดั หรือสารสังเคราะห์เป็นส่วนประกอบ) จ านวน 2 ฉบับ
   - มีค ารับรองใน สบ.6   "ขอรับรองวา่ผู้ผลิต/กรรมวธิกีารผลิต เหมือนเดิม"
8. เอกสารเพ่ิม กรณีมีการแก้ไขสูตรส่วนประกอบ เฉพาะเครือ่งดื่มเกลือแร่
   - มีเอกสารชี้แจงเหตุผลการแกไ้ขสูตรส่วนประกอบ ฉบับจริงจากผู้ผลิต จ านวน 1 ฉบับ
    (กรณีน าเข้า หากเป็นส าเนา ต้องให้ผู้ด าเนินกจิการตามใบอนุญาตน าเข้าหรือนิติบุคคลที่มีอ านาจ เป็นผู้ลงนามรับรองเอกสาร)

  - เอกสาร เปรียบเทียบสูตรเดิมที่เคยได้รับอนุญาตกบัสูตรใหม่ที่ขอแกไ้ข จ านวน 1 ฉบับ
  - รายละเอียดสูตรส่วนประกอบทั้งชนิดและปริมาณของวตัถุดิบทุกรายการเป็นร้อยละของน้ าหนัก จากผู้ผลิต จ านวน 2 ฉบับ
    (กรณีน าเข้า หากเป็นส าเนาต้องให้ผู้ด าเนินกจิการตามใบอนุญาตน าเข้าหรือนิติบุคลที่มีอ านาจ เป็นผู้ลงนามรับรองเอกสาร )
  - รายละเอียดปริมาณเกลือแร่ต่อลิตร และต่อ 1 หน่วยบริโภค เทียบมาตรฐานตามกฎหมาย  พร้อมทั้งแสดงวธิกีารค านวณ จ านวน 1 ฉบับ
   - มีค ารับรองใน สบ.6   "ขอรับรองวา่ผู้ผลิต/กรรมวธิกีารผลิต เหมือนเดิม"
9. เอกสารเพ่ิม กรณีมีการแก้ไขสูตรส่วนประกอบ ประเภทอาหารนอกเหนือจากกาแฟและเครือ่งดื่มเกลือแร่
  - เอกสาร เปรียบเทียบสูตรเดิมที่เคยได้รับอนุญาตกบัสูตรใหม่ที่ขอแกไ้ข จ านวน 1 ฉบับ
  - รายละเอียดสูตรส่วนประกอบทั้งชนิดและปริมาณของวตัถุดิบทุกรายการเป็นร้อยละของน้ าหนัก จากผู้ผลิต จ านวน 2 ฉบับ
    (กรณีน าเข้า หากเป็นส าเนาต้องให้ผู้ด าเนินกจิการตามใบอนุญาตน าเข้าหรือนิติบุคลที่มีอ านาจ เป็นผู้ลงนามรับรองเอกสาร )
  - แบบ สบ.5-2 (กรณีที่มีการใช้วตัถุเจือปนอาหาร)     จ านวน 1 ฉบับ

ส าหรบัผู้ประกอบการ ส าหรบัเจ้าหน้าที่

แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพรอ่งค าขอการแก้ไข (สบ.6)
ส าหรบัอาหารประเภทอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจาก อาหารควบคุมเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร รอยลัเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยลัลี 

นมโค นมปรงุแตง่ นมเปรีย้ว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรมี เครือ่งดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารวัตปุระสงค์พิเศษ
********ตอ้งน าเอกสารน้ีและใบรับค าขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้าม)ี ในครั้งตอ่ไป********

 ยื่น ที่ ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมอาหารและยา
 ยื่น ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั

5. เอกสารเพ่ิม กรณี แก้ไขชื่ออาหารหรอืชื่อตราอาหาร

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ
บันทึกข้อบกพรอ่ง (ส าหรบัเจ้าหน้าที่)



รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ
บันทึกข้อบกพรอ่ง (ส าหรบัเจ้าหน้าที่)
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10. ใบปะหน้ายื่นเรือ่ง (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
ขั้นตอนที่ 5  ลงลายมือชื่อรบัทราบผลการรบัค าขอ (ส าหรบัเจ้าหน้าที่) ขั้นตอนที่ 2 สรปุผลการรบัค าขอ
ครัง้ที่ 1 (ยื่นค าขอครัง้แรก) ครัง้ที่ 1 (ยื่นค าขอครัง้แรก)
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)  รบัค าขอเพราะเอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง

ค าขอที่แล้วเสร็จ ภายใน 1 วนัท าการ
วนัที่................................................................................................................................................. ค าขอที่แล้วเสร็จ ภายใน 2  วนัท าการถัดจากวนัที่รับ

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

รบัทราบข้อบกพรอ่ง และจะแก้ไขให้แล้วเสรจ็ภายใน 10 วันท าการนับแตว่ันถัดจากวันที่รบัค าขอ (ถ้ามี)  รบัค าขอแตม่ีเงือ่นไข เพราะเอกสารไม่ถูกตอ้งพบข้อบกพรอ่งตามที่ระบุข้างตน้
ตอ้งแก้ไขให้แล้วเสรจ็ภายใน 10 วันท าการ นับแตว่ันถัดจากวันที่รบัค าขอ 

ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) หากพ้นก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอตอ่ไป(ให้ผู้ยืน่ค าขอลงนามรบัทราบและรบัส าเนาบนัทึก)
      (.................................................................................................) ลงชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบือ้งตน้ ........................................................................
วนัที่................................................................................................................................................. วนัที่..............................................................................................................

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

ครัง้ที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพรอ่ง) ครัง้ที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพรอ่ง)
ข้าพเจ้าได้ยื่นเอกสารการแกไ้ขข้อบกพร่องไวจ้ านวน ……..รายการตามที่ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว  แก้ไขข้อบกพรอ่งครบถ้วนถูกตอ้ง
ลงชื่อ..................................................................(ผู้ยื่นเอกสารแกไ้ขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเร่ือง .....................................................................................
      (.................................................................................................) วนัที่......................................................................................................................
วนัที่.................................................................................................................................................

 ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เน่ืองจาก
รบัคืนค าขอ   ไม่มาแก้ไขข้อบกพรอ่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)   การแก้ไขข้อบกพรอ่ง ไม่ครบถ้วน
      (.................................................................................................) ท่านมีสิทธิย์ื่นค าขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไป
วนัที่................................................................................................................................................. ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนค าขอคร้ังนี้กไ็ด้ ขอให้ยื่นค าอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ

เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วนัท าการ นับแต่วนัที่ได้รับแจ้ง
จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ

ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที.่........................................................วันที่.............................................

ขั้นตอนที่ 3 สรปุเสนอผลการพิจารณา ขั้นตอนที่ 4 ลงนาม
 เห็นควรอนุญาต ข้อพิจารณาการลงนาม
 เห็นควรไม่อนุญาต เนื่องจาก...................................................................................... ..................................................................................................................................................
 เห็นควร หารือประเด็น.................................................................................................................... ..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................................................ผู้พิจารณา ลงชื่อ.........................................................................ผู้อนุญาต

(...............................................................................)        (............................................................................)
ว/ด/ป.....................................................................    ว/ด/ป......................................................................

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

(ส าหรบัเจ้าหน้าที่)

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
ผู้ยื่นค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ
บันทึกข้อบกพรอ่ง (ส าหรบัเจ้าหน้าที่)


