
 

 

 

แบบ สบ.5  เลขรับที่                         . 
  วันที่                              . 

 

ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร 
 

  ขอจดทะเบียนอาหาร   ผลิต 
  ขอแจ้งรายละเอียดอาหาร   นำเข้า 

 
ชื่ออาหาร ประเภทอาหาร/ฉบับที ่        . เลขสารบบอาหาร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

-2- 
(แบบ สบ.5) 
 

ผู้รับอนุญาตผลิตชื่อ                                             เลขที่ใบอนุญาตผลิต/เลขสถานที่ผลิต                       . 
สถานที่ผลิตชื่อ                                                                             อยู่เลขท่ี                               .                                 
ตรอก/ซอย                                   ถนน                                          หมู่ที ่                                 .                                                       
ตำบล/แขวง                              อำเภอ/เขต                                         จังหวัด.......................................                                                                           
รหัสไปรษณีย ์                ประเทศ                            โทรศัพท์                             โทรสาร.......................                             
E-mail address:…………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
ผู้รับอนุญาตนำเข้าชื่อ                                           เลขที่ใบอนุญาตนำเข้าฯ                                      . 
สถานที่นำเข้าชื่อ                                                                อยู่เลขท่ี                                         . 
ตรอก/ซอย                                        ถนน                                           หมู่ที ่                          .                                 
ตำบล/แขวง                                         อำเภอ/เขต                               จังหวัด                          .                                    
รหัสไปรษณีย ์                     ประเทศ                โทรศัพท์                       โทรสาร                            .               
E-mail address:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานดังนี้ 
(1)  ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) จำนวน 2 ฉบับ 
(2)  อ่ืนๆ                                                                                                             . 

                                                                                                                  . 
                                                                                                                  . 

ขอรับรองว่า 
1. การผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยประกาศกระทรวง

สาธารณสุขเรื่องเกี่ยวกับวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารที่ออกโดย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6(7) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

2. ผลิตภัณฑ์ที่แจ้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
− ไม่เข้าข่ายเป็นอาหารใหม่ (novel food) ที่ต้องประเมินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง

อาหารใหม่ (Novel food) หรือ เป็นอาหารใหม่ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยแล้ว 
− มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง (กรณีเป็นอาหารที่กำหนด

คุณภาพหรือมาตรฐาน) 
− มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 
− ไม่มีการใช้วัตถุท่ีห้ามใช้ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
− ไม่มีการใช้อาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
− ไม่มีการบรรจุสิ่งอ่ืนหรือวัตถุอ่ืนที่มิใช่อาหารในภาชนะบรรจุและหีบห่อตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
− การใช้ภาชนะบรรจุ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องภาชนะบรรจุ 
− การแสดงฉลากอาหาร ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของอาหาร

ในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มีการกำหนดการแสดงฉลากไว้เป็นการเฉพาะ 
− การแสดงฉลากโภชนาการ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากโภชนาการ 
− ขอรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแบ่งบรรจุจากเลขสารบบอาหารที่ ..........................................................  
− ขอรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอ้างอิงสูตรส่วนประกอบจากเลขสารบบอาหารที่.................................... 
− อ่ืนๆ............................................................................................................................ ............................. 

3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามที่ได้แจ้งไว้ จะต้องยื่นคำขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารพร้อม
เอกสารหลักฐานตามคู่มือสำหรับประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

4. รายละเอียดที่ได้แจ้งในแบบแจ้งผลิตภัณฑ์นี้เป็นความจริงและมีเอกสารหลักฐานพิสูจน์ข้อมูลที่แจ้งไว้
ข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นต้นฉบับจริงหรือสำเนาที่ถูกต้อง และรับทราบว่าจะต้อง
รับผิดชอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ออกสู่ตลาดเป็นไปตามที่แจ้งไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และข้อกำหนดของ
กฎหมาย รวมถึงไม่หลีกเลี่ยงความรับผิดที่เกิดขึ้นหากผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด
อ่ืนๆที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งไว้ 

 

ลงชื่อ                                ผู้ดำเนินกิจการ 
(                                ) 

 

เลขรับที่                         . 
วันที่                              . 
 



 

 

 
 

เงื่อนไขการยกเลิกหลักฐานการได้รับเลขสารบบอาหาร 
 

ให้ผู้อนุญาตหรือผู้ได้รับมอบหมาย  มีอำนาจในการสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหาร หรือหลักฐานการ
ได้รับเลขสารบบอาหาร ถ้าปรากฏว่า อาหารนั้นมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา  ๒๖   
2. เป็นอาหารปลอมตามมาตรา  ๒๗ 
3. เป็นอาหารที่ตรวจพบว่ามีวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
4. เป็นอาหารที่มีลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๙ 
5. เป็นอาหารที่เปลี่ยนวัตถุประสงค์ หรือที่หวังผลเป็นยา วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและ 

ประสาท ยาเสพติดให้โทษ เครื่องสำอาง หรือเครื่องมือแพทย์ 
6. เป็นอาหารที่มีฉลากหรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ที่แสดงสรรพคุณ  คุณประโยชน์เป็นยา วัตถุที่

ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  ยาเสพติดให้โทษ  เครื่องสำอาง  หรือเครื่องมือแพทย์ 
7. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า  ผู้ผลิต  ผู้นำเข้า  ผู้ว่าจ้างผลิต  ผู้ว่าจ้างนำเข้า  เจ้าของ

ผลิตภัณฑ์  ผู้จัดจำหน่าย  หรือผู้แทนจำหน่าย  กระทำการโฆษณาคุณประโยชน์  คุณภาพ  หรือสรรพคุณของ
อาหาร  อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร  ตามมาตรา  40   

8. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า ผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงจนเข้าข่ายเป็น
โรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 

9. เป็นอาหารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากไว้แล้ว แต่มิได้มายื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการที่ไม่ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ 

10. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า สถานที่ผลิตอาหาร หรือสถานที่นำเข้าอาหารได้ 
เลิกกิจการแล้ว หรือไม่มีเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือไม่มีสภาพที่จะผลิตหรือนำเข้าอาหารได้   

11. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า ภายหลังได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว   ปรากฏว่า  ผู้ผลิต 
หรือผู้นำเข้าไม่ปฏิบัติตามข้อ 7 ดังนี้ 

(1) ไม่พบหรือไม่มีเอกสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ สถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่
นำเข้าอาหาร ได้แก่สูตรส่วนประกอบ 100% รายละเอียดกรรมวิธีการผลิต ชนิดภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์ หรือ 
Raw Material Specification ในกรณีสูตรส่วนประกอบมีการเติมสารสำคัญ ซึ่งในขั้นตอนการขอรับเลขสารบบ
อาหารไม่มีการแจ้งข้อมูลดังกล่าวกับผู้อนุญาต หรือ 

(2) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  ณ  สถานที่ผลิตหรือสถานที่นำเข้า หรือต่อมา
ภายหลังพบว่า มีรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของเอกสารและข้อเท็จจริง  ได้แก่  สูตรส่วนประกอบ  100%  
กรรมวิธีการผลิต  ภาชนะบรรจุ ขนาดรับประทานที่แสดงบนฉลากอาหารไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาตของผลิตภัณฑ์
หรือ  Raw  Material  Specification ในกรณีสูตรส่วนประกอบมีการเติมสารสำคัญ ซึ่งในขั้นตอนการขอรับเลขสา
รบบอาหาร  มีการแจ้งข้อมูลดังกล่าวกับผู้อนุญาตไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกับข้อมูลหรือเอกสารประเมินผลิตภัณฑ์ที่
ไดแ้จ้งไว้  

12. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า ประเภทของอาหารไม่ตรงตามที่ได้แจ้งไว้ต่อผู้อนุญาต   
13. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า มีการยื่นคำขอรับเลขสารบบอาหารไม่เป็นไปตาม 

บัญชีหมายเลข  2 แนบท้ายระเบียบตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสา
รบบอาหาร 

14. เป็นอาหารใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านการประเมินความปลอดภัยและไม่ได้ส่งมอบฉลากให้สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาอนุมัติก่อน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารใหม่ 

15. เป็นอาหารที่ได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว ต่อมาภายหลังพบว่าไม่เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารนั้น ๆ  เช่น พบส่วนประกอบที่ไม่อนุญาตให้ใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือ
กรรมวิธีการผลิตไม่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

16. เป็นอาหารตามบัญชีหมายเลข 2 (2.4)(1) ที่ไม่ได้ส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือ
มาตรฐานเมื่อมกีารผลิตเพ่ือจำหน่ายเป็นครั้งแรก   

17. กรณีนอกเหนือจากข้อ 9.1-9.16 เมื่อตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 
2522 กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณายกเลิกหลักฐานการได้รับเลขสารบบอาหาร (กพส.) 

 


