แบบ สบ.5

เลขรับที่
วันที่

ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร
 ขอจดทะเบียนอาหาร
 ขอแจ้งรายละเอียดอาหาร
ชื่ออาหาร

ประเภทอาหาร/ฉบับที่

 ผลิต
 นาเข้า
.

เลขสารบบอาหาร

.
.

-2(แบบ สบ.5)

เลขรับที่
วันที่

ผู้รับอนุญาตผลิตชื่อ
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/เลขสถานที่ผลิต
.
สถานที่ผลิตชื่อ
อยู่เลขที่
.
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
.
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ
โทรศัพท์
โทรสาร.......................
E-mail address:…………………………………………………………………………………………………….……………………………………
ผู้รับอนุญาตนาเข้าชื่อ
เลขที่ใบอนุญาตนาเข้าฯ
.
สถานที่นาเข้าชื่อ
อยู่เลขที่
.
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
.
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ
โทรศัพท์
โทรสาร
.
E-mail address:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานดังนี้
(1) ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) จานวน 2 ฉบับ
(2) อื่นๆ
.
.
.
ขอรับรองว่า
1. การผลิตอาหารดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื่องเกี่ยวกับวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารที่ออกโดย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6(7) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
2. ผลิตภัณฑ์ที่แจ้งนี้ เป็นไปตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

 ไม่เข้าข่ายเป็นอาหารใหม่ (novel food) ที่ต้องประเมินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง
อาหารใหม่ (Novel food) หรือ เป็นอาหารใหม่ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยแล้ว
 มีคุณภาพหรื อมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง (กรณีเป็นอาหารที่กาหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน)
 มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
 ไม่มีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีการใช้อาหารที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
 ไม่ มี ก ารบรรจุ สิ่ ง อื่ น หรื อ วั ต ถุ อื่ น ที่ มิ ใ ช่ อ าหารในภาชนะบรรจุ แ ละหี บ ห่ อ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
 การใช้ภาชนะบรรจุ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องภาชนะบรรจุ
 การแสดงฉลากอาหาร ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของอาหาร
ในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มีการกาหนดการแสดงฉลากไว้เป็นการเฉพาะ
 การแสดงฉลากโภชนาการ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากโภชนาการ

.
.

 ขอรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแบ่งบรรจุจากเลขสารบบอาหารที่ ..........................................................
 ขอรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอ้างอิงสูตรส่วนประกอบจากเลขสารบบอาหารที่....................................
 อื่นๆ.........................................................................................................................................................
3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามที่ได้แจ้งไว้ จะต้องยื่นคาขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารพร้อม

เอกสารหลักฐานตามคู่มือสาหรับประชาชนที่เกี่ยวข้อง
4. รายละเอียดที่ได้แจ้งในแบบแจ้งผลิตภัณฑ์นี้เป็นความจริงและมีเอกสารหลักฐานพิสูจน์ข้อมูลที่แจ้งไว้

ข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นต้นฉบับจริงหรือสาเนาที่ถูกต้อง และรับทราบว่าจะต้อง
รับผิดชอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ออกสู่ตลาดเป็นไปตามที่แจ้งไว้ต่อพนั กงานเจ้าหน้าที่และข้อกาหนดของ
กฎหมาย รวมถึงไม่หลีกเลี่ยงความรับผิดที่เกิดขึ้นหากผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกาหนด
อื่นๆที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งไว้
ลงชื่อ
(

ผู้ดาเนินกิจการ
)

เงื่อนไขการยกเลิกหลักฐานการได้รับเลขสารบบอาหาร
ให้ผู้อนุญาตหรือผู้ได้รับมอบหมาย มีอานาจในการสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหาร หรือหลักฐานการ
ได้รับเลขสารบบอาหาร ถ้าปรากฏว่า อาหารนั้นมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา ๒๖
2. เป็นอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗
3. เป็นอาหารที่ตรวจพบว่ามีวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
4. เป็นอาหารที่มีลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙
5. เป็นอาหารที่เปลี่ยนวัตถุประสงค์ หรือที่หวังผลเป็นยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท ยาเสพติดให้โทษ เครื่องสาอาง หรือเครื่องมือแพทย์
6. เป็นอาหารที่มีฉลากหรือเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ที่แสดงสรรพคุณ คุณประโยชน์เป็นยา วัตถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ เครื่องสาอาง หรือเครื่องมือแพทย์
7. เป็ นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า ผู้ผลิ ต ผู้ นาเข้า ผู้ ว่าจ้างผลิ ต ผู้ ว่าจ้างนาเข้า เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ ผู้จั ดจาหน่าย หรือผู้แทนจาหน่าย กระทาการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของ
อาหาร อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร ตามมาตรา 40
8. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า ผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงจนเข้าข่ายเป็น
โรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
9. เป็ น อาหารที่ ได้ รั บ อนุ ญาตให้ ใ ช้ฉ ลากไว้ แล้ ว แต่ มิไ ด้ม ายื่ นค าขอแก้ไ ขเปลี่ ยนแปลง
รายการที่ไม่ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
10. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า สถานที่ผลิตอาหาร หรือสถานที่นาเข้าอาหารได้
เลิกกิจการแล้ว หรือไม่มีเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือไม่มีสภาพที่จะผลิตหรือนาเข้าอาหารได้
11. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า ภายหลังได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว ปรากฏว่า ผู้ผลิต
หรือผู้นาเข้าไม่ปฏิบัติตามข้อ 7 ดังนี้
(1) ไม่พบหรือไม่มีเอกสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ สถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่
นาเข้าอาหาร ได้แก่สูตรส่วนประกอบ 100% รายละเอียดกรรมวิธีการผลิต ชนิดภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์ หรือ
Raw Material Specification ในกรณีสูตรส่วนประกอบมีการเติมสารสาคัญ ซึ่งในขั้นตอนการขอรับเลขสารบบ
อาหารไม่มีการแจ้งข้อมูลดังกล่าวกับผู้อนุญาต หรือ
(2) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ สถานที่ผลิตหรือสถานที่นาเข้า หรือต่อมา
ภายหลั งพบว่า มีร ายละเอีย ดที่เป็น สาระส าคัญของเอกสารและข้อเท็จจริง ได้แก่ สูตรส่ว นประกอบ 100%
กรรมวิธีการผลิต ภาชนะบรรจุ ขนาดรับประทานที่แ สดงบนฉลากอาหารไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาตของผลิตภัณฑ์
หรือ Raw Material Specification ในกรณีสูตรส่วนประกอบมีการเติมสารสาคัญ ซึ่งในขั้นตอนการขอรับเลขสา
รบบอาหาร มีการแจ้งข้อมูลดังกล่าวกับผู้อนุญาตไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกับข้อมูลหรือเอกสารประเมินผลิตภัณฑ์ที่
ได้แจ้งไว้
12. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า ประเภทของอาหารไม่ตรงตามที่ได้แจ้งไว้ต่อผู้อนุญาต
13. เป็ น อาหารที่ ต รวจสอบพบว่ า มี ก ารยื่ น ค าขอรั บ เลขสารบบอาหารไม่ เ ป็ น ไปตาม
บัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายระเบียบตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับเลขสา
รบบอาหาร

14. เป็นอาหารใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านการประเมินความปลอดภัยและไม่ได้ส่งมอบฉลากให้สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาอนุมัติก่อน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารใหม่
15. เป็ นอาหารที่ ได้ รั บเลขสารบบอาหารแล้ ว ต่อมาภายหลั งพบว่ าไม่เป็ นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารนั้น ๆ เช่น พบส่วนประกอบที่ไม่อนุญาตให้ใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือ
กรรมวิธีการผลิตไม่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
16. เป็นอาหารตามบัญชีหมายเลข 2 (2.4)(1) ที่ไม่ได้ส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือ
มาตรฐานเมื่อมีการผลิตเพื่อจาหน่ายเป็นครั้งแรก
17. กรณีนอกเหนือจากข้อ 9.1-9.16 เมื่อตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
2522 กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา คาสั่ งส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณายกเลิกหลักฐานการได้รับเลขสารบบอาหาร (กพส.)

