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ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี
ข้ันตอนท่ี 1 ตรวจสอบช่องทำงกำรย่ืน ดูรำยละเอียดเพ่ิมท่ีเว็บไซด์ส ำนักอำหำร

 ย่ืน ท่ี ส ำนักอำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมอำหำรและยำ (ให้ติดต่อ
 ย่ืน ท่ี กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

ข้ันตอนท่ี 2  กรอกรำยละเอียดข้อมูลเบ้ืองต้น 
ช่ือ-สกุลผู้ย่ืนค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ...................................................................................................
โทรศัพท์...................................................E-mail………………..…………………………………..……………
ช่ือสถำนท่ีผลิต/น ำเข้ำ………....................................………………………………..………………………….
เลขท่ีใบอนุญำตผลิต/น ำเข้ำ/สถำนท่ีผลิต.......................................................................................

ข้ันตอนท่ี 3  ผู้ย่ืนค ำขอต้องจัดเรียงเอกสำรตำมบัญชีรำยกำรเอกสำรข้ำงล่ำงน้ี และตรวจสอบตนเอง
โดยท ำเคร่ืองหมำย  กรณีครบถ้วนตำมข้อก ำหนด /หรือท ำเคร่ืองหมำย X กรณีไม่ครบถ้วน
 /หรือท ำเคร่ืองหมำย - กรณีไม่จ ำเป็นต้องมี  

ผู้ย่ืนค ำขอ

ตรวจสอบ
เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบ

4. แบบ สบ.5-1 จ ำนวน 2 ฉบับ

    - ส ำเนำใบอนุญำต อ.2 หรือ อ. 7 ท่ียังไม่หมดอำยุ (ยกเว้น แบบ สบ. 1 และ สบ.2 (ถ้ำมี) ไม่มีหมดอำยุ)

3.4 ผู้รับอนุญำต ช่ือท่ีต้ังสถำนท่ีผลิต หรือน ำเข้ำ ตรงตำมส ำเนำใบอนุญำตท่ีแนบมำ

4.1 ช่ืออำหำรและประเภทอำหำร ตรงตำมแบบ สบ.5

4.2 ระบุส่วนประกอบครบ 100%

*** แบบ สบ.5 จ ำนวน 1 ชุด (2 ฉบับ) ส ำหรับอำหำร 1 รำยกำร ห้ำมย่ืนหลำยรำยกำรในฉบับเดียวกัน  ***

4.2.1 วัตถุแต่งกล่ินรส แจ้งช่ือ ชนิด และเลขสำรบบอำหำร

4.2.2 วัตถุเจืออำหำร FA แจ้งช่ือทำงเคมี และ INS number หรือเลขสำรบบอำหำร

4.2.3 กรณีวัตถุดิบมีสูตรส่วนประกอบย่อย เช่น Vitamin Premix ,วัตถุเจือปนอำหำรชนิดผสม,แป้งพรีมิกซ์ 

ให้แจ้งสูตรส่วนประกอบย่อยและคิดเป็นร้อยละ ในสูตรส่วนประกอบของอำหำร 100%

4.2.4 กรรมวิธีกำรผลิตสอดคล้องกับสูตรในแบบ สบ.5-1 ข้อ 10 ระบุอุณหภูมิและเวลำ

4.2.5 ลงช่ือผู้ด ำเนินกิจกำรและวันท่ี

    - ประเภทอำหำร ต้องได้รับอนุญำตประเภทอำหำรท่ีย่ืนค ำขอ (ด้ำนหลังใบอนุญำต)

3.6 ผู้ลงนำมเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรตำมส ำเนำใบอนุญำต หรือ เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจให้ลงช่ือตำมเง่ือนไขใน

หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (เช่นอำจต้องประทับตรำส ำคัญของบริษัทด้วย) (กรณีท่ีกรรมกำรเป็นผู้ลงนำมให้แนบ

ส ำเนำหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลและส ำเนำบัตรประชำชนผู้มีอ ำนำจ)

3.5 กรณีน ำเข้ำ ระบุช่ือท่ีต้ังผู้ผลิตในต่ำงประเทศ ตรงตำมใบรับรองสถำนท่ีผลิต

3.2 ท ำเคร่ืองหมำย ลงใน  ผลิต กรณีเป็นกำรผลิตอำหำร อ.2 หรือ สบ.1

     ท ำเคร่ืองหมำย ลงใน น ำเข้ำ กรณีน ำอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร

3. ค ำขอแบบ สบ.5 ใบจดทะเบียน/แจ้งรำยละเอียดอำหำร (พิมพ์เท่ำน้ัน) จ ำนวน 2 ฉบับ

3.1 ท ำเคร่ืองหมำย  ลงใน จดทะเบียนอำหำร

3.3 ช่ืออำหำรสอดคล้องตำมประกำศกระทรวง ฉบับท่ี 367 และประกำศเฉพำะตำมประเภทอำหำรน้ันๆ

2. หนังสือมอบอ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท ส ำหรับติดต่อรำชกำร 1 คร้ัง หรือ ติดอำกร 30 บำท ส ำหรับกำร

ติดต่อรำชกำรได้ 1 ปี  (กรณีผู้รับอนุญำต/ผู้ด ำเนินกิจกำรไม่ได้มำด้วยตนเอง) จ ำนวน 1 ฉบับ

*** ขนำดตำรำมำตรฐำน ช่องช่ืออำหำร กว้ำง 5.5 ซม.  ช่องประเภทอำหำร/ฉบับท่ี กว้ำง 5.5 ซม.  ช่องเลขสำรบบอำหำร กว้ำง 6.5 ซม. ควำมสูงตำรำง 16.5 ซม. ***

*** แบบ สบ.5 แต่ละหน้ำพิมในกระดำษ A4 ให้พิมพ์หน้ำ-หลัง ในแผ่นเดียวกัน  ***

แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่องค ำของจดทะเบียนอำหำร (แบบ สบ.5) Reprocess

 เคร่ืองด่ืมในภำชนะบรรจุท่ีปิดสนิท /  ไอศกรีม /  กำแฟผสม /  กำแฟปรุงส ำเร็จ (ย่ืนเร่ืองท่ี สสจ.)

 อำหำรในภำชนะบรรจุท่ีปิดสนิท /  นมโค /  นมปรุงแต่ง /  นมเปร้ียว /  ผลิตภัณฑ์ของนม  (ย่ืนเร่ืองท่ี อย.)

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร

********ต้องน ำเอกสำรน้ีและใบรับค ำขอ แนบมำพร้อมกำรแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ำมี) ในคร้ังต่อไป********

1. ส ำเนำใบอนุญำต แบบ อ.2 แบบ สบ.1 และแบบ สบ. 2 (ถ้ำมี) หรือ  แบบ อ.7 จ ำนวน 1 ฉบับ

               ส ำหรับผู้ประกอบกำร
เลขรับท่ี....................................

วันท่ี..........................................



ผู้ย่ืนค ำขอ

ตรวจสอบ
เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบรำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร

- ระบุช่ือและท่ีต้ังสถำนท่ีผลิต

- หน่วยงำนท่ีออกใบรับรองน้ัน

- สถำนทูตของประเทศผู้ผลิตในประเทศไทย

- หน่วยงำนของรัฐท่ีเก่ียวข้อง

14. เอกสำรตัวอย่ำงอำหำรเพ่ือแสดงควำมชัดเจน/สอดคล้องของผลิตภัณฑ์ (ถ้ำมี) อำทิ รูปฉลำก ,รูปภำพ

-  เช่น ออร์แกนิค (organic),พรีเม่ียม (Premium),หลักเกณฑ์เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำขยำยกำรแสดงระยะเวลำบริโภคฯ

11. ใบรับรองสถำนท่ีผลิต (กรณีน ำเข้ำ)

- เป็นต้นฉบับเท่ำน้ัน หรือกรณีส ำเนำต้องรับรองส ำเนำโดย

- บุคคลท่ีรัฐรับรอง เช่น Notary Public เป็นต้น

- ต้องยังไม่หมดอำยุ กรณีไม่ระบุ ให้ใช้เพียง 1 ปี นับจำกวันท่ีออกใบรับรองเท่ำน้ัน

- ระบุมำตรฐำนท่ีได้รับกำรรับรอง ไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนดเป็นกฎหมำยส ำหรับอำหำรประเภทท่ีย่ืนค ำขอ เช่น

 HACCP/ISO 22000/ GMP Codex
(กรณีอ้ำงอิงตำมกฎหมำยประเทศผู้ผลิต ต้องส่งกฎหมำยของประเทศดังกล่ำวท่ีเท่ียวเท่ำกฎหมำยไทย)

- หน่วยงำนท่ีออกใบรับรอง (Certification Bodies) ต้องเป็นหน่วยงำนดังต่อไปน้ีเท่ำน้ัน

- หน่วยงำนของรัฐของประเทศผู้ผลิต

- หน่วยงำนท่ีได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนของรัฐของประเทศผู้ผลิต

- สถำนทูตของประเทศผู้ผลิตในประเทศไทย

- Certification Bodies ท่ีได้รับกำรรับรองระบบงำนจำก Accreditation Bodies ท่ีสำกลให้กำรยอมรับ

    >> http://www.iaf.nu

- ขอบข่ำยของผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับกำรรับรอง ต้องครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท่ีย่ืนค ำขอ

- ห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์ต้องเป็นของรัฐฯ หรือท่ีรัฐฯ รับรองหรือห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์เอกชนต้องรับ ISO 

- ผลวิเครำะห์สอดคล้องประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเฉพำะผลิตภัณฑ์และประกำศฯท่ีบังคับกับอำหำรทุกชนิด

- เป็นต้นฉบับเท่ำน้ัน (กรณีใช้ผลวิเครำะห์ร่วม แนบส ำเนำผลวิเครำะห์และแจ้งเลขสำรบบหรือเลขรับค ำขอฯ พร้อม

หนังสือยินยอมให้ใช้ผลวิเครำะห์ร่วม )

- อำยุของผลวิเครำะห์ไม่เกิน 1 ปี นับจำกวันท่ีออกผลวิเครำะห์จนถึงวันรับค ำขอ

13. เอกสำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรแสดงข้อควำมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด

15. ใบปะหน้ำย่ืนเร่ือง (กรอกเอกสำรให้ครบถ้วน)

12. รำยงำนผลวิเครำะห์คุณภำพหรือมำตรฐำน (กรณีน ำเข้ำ) จ ำนวน 1 ฉบับ

8. แบบ สบ.5-5 (กรณีใช้สมุนไพร สำรสกัด หรือสำรสังเครำะห์) จ ำนวน 2 ฉบับ

10. ค่ำใช้จ่ำยกำรพิจำรณำค ำขอ สบ.5 กรณีแจ้งสูตร รำยกำรละ 2,000 บำท (โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำ หรือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ือง ค่ำใช้จ่ำยท่ีจะจัดเก็บจำกผู้ย่ืนค ำ

ขอในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์อำหำร พ.ศ. ๒๕๖๐)

9. เอกสำรสูตรส่วนประกอบจำกผู้ผลิต (กรณีน ำเข้ำ) จ ำนวน 1 ฉบับ

6. แบบ สบ.5-3 (กรณีเติมวิตำมินหรือแร่ธำตุ) จ ำนวน 2 ฉบับ

7. แบบ สบ.5-4 (กรณีเติมกรดอะมิโน) จ ำนวน 2 ฉบับ

5. แบบ สบ.5-2 (กรณีใช้วัตถุเจือปนอำหำร) จ ำนวน 2 ฉบับ

หมำยเหตุ เอกสำรท่ีเป็นส ำเนำท้ังหมดต้องลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำโดยผู้ด ำเนินกิจกำรหรือกรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบ

อ ำนำจท่ัวไปท่ีมีอ ำนำจลงนำมรับรองส ำเนำเอกสำรได้



ผู้ย่ืนค ำขอ

ตรวจสอบ
เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบรำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร

ข้ันตอนท่ี 4  ลงลำยมือช่ือรับทรำบผลกำรรับค ำขอ  (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) ข้ันตอนท่ี 2 สรุปผลกำรรับค ำขอ
คร้ังท่ี 1 (ย่ืนค ำขอคร้ังแรก) คร้ังท่ี 1 (ย่ืนค ำขอคร้ังแรก)

 รับค ำขอเพรำะเอกสำรครบถ้วน
ลงช่ือ....................................................................(ผู้ย่ืนค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ)  รับค ำขอแต่มีเง่ือนไข เพรำะเอกสำรไม่ครบถ้วนพบข้อบกพร่อง
      (....................................................................) ตำมท่ีระบุข้ำงต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันท ำกำร

   วันท่ี...................................................... นับแต่วันถัดจำกวันท่ีรับค ำขอ หำกพ้นก ำหนดจะยกเลิกและ
รับทรำบข้อบกพร่องและจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันท ำกำร ส่งคืนค ำขอต่อไป 

นับแต่วันถัดจำกวันท่ีรับค ำขอ (ถ้ำมี) (ให้ผู้ย่ืนค ำขอลงนำมรับทรำบและรับส ำเนำบันทึก)

ลงช่ือ....................................................................(ผู้ย่ืนค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ) ลงช่ือเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเบ้ืองต้น..................................................................
      (....................................................................)

   วันท่ี...................................................... ลงช่ือเจ้ำหน้ำท่ีผู้พิจำรณำ...............................................................................
      
คร้ังท่ี 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)  คร้ังท่ี 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้ำพเจ้ำได้ย่ืนเอกสำรกำรแก้ไขข้อบกพร่องไว้จ ำนวน……...รำยกำร  แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
ตำมท่ีระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว       ลงช่ือเจ้ำหน้ำท่ีเจ้ำของเร่ือง..................................................................

ลงช่ือ.................................................................(ผู้ย่ืนค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ)    รับค ำขอเพรำะเอกสำรครบถ้วน
     (................................................................)   ไม่มำแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด
     วันท่ี............................................................     กำรแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
รับคืนค ำขอ ท่ำนมีสิทธ์ิย่ืนค ำขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสำรให้ครบถ้วนและสอดคล้อง

เป็นไปตำมกฎหมำย หรือจะอุทธรณ์กำรคืนค ำขอคร้ังน้ีก็ได้ 
ลงช่ือ........................................................................(ผู้ย่ืนค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ)   ขอให้ย่ืนค ำอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
       (.......................................................................)  ได้ภำยใน 15 วัน ท ำกำร นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
     วันท่ี..................................................................      ลงช่ือเจ้ำหน้ำท่ีเจ้ำของเร่ือง..................................................................

   วันท่ี......................................................

   วันท่ี......................................................

   วันท่ี........................................................................................

   วันท่ี........................................................................................


