F-F2-64B(Rev.22 ก.ค.59)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่องคาขอการแก้ไข (สบ.6)
สาหรับอาหารประเภท กาแฟผสม กาแฟสาเร็จรูปผสม และเครื่องดื่มเกลือแร่
********ต้องนาเอกสารนี้และใบรับคาขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในครั้งต่อไป********
สาหรับผู้ประกอบการ
สาหรับเจ้าหน้าที่
ขัน้ ตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยืน่ ดูรายละเอียดเพิ่มที่เว็บไซด์สานักอาหาร
 ยืน่ ที่ สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมอาหารและยา
 ยืน่ ที่ กลุ่มงานคุม้ ครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขัน้ ตอนที่ 2 วัตถุประสงค์การยืน่ คาขอ
 ขอแก้ไขรายละเอียดอาหารที่จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.6) จานวน..............รายการ
ขัน้ ตอนที่ 3 กรอกรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น
ชือ่ -สกุล ผู้ยนื่ คาขอ/ผู้รับมอบอานาจ(พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)..........................................................
โทรศัพท์................................. E-mail…………………………………………………............................................
ชือ่ -สกุล ผู้ดาเนินกิจการตามใบอนุญาต(พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)......................................................
โทรศัพท์...................................

โทรสาร..................

E-mail……………………………………..........

ชือ่ สถานที่ผลิต/นาเข้า……….............………………………………..…………………………………………......………….....
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/นาเข้า/สถานที่ผลิต......................................................................................
ขัน้ ตอนที่ 4 ผู้ยนื่ คาขอต้องจัดเรียงเอกสารและตรวจสอบตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้
โดยทาเครื่องหมาย กรณีถูกต้องครบถ้วนตามข้อกาหนด
หรือทาเครื่องหมาย × กรณีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
หรือทาเครื่องหมาย - กรณีไม่จาเป็นต้องมี
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร (สามารถศึกษาเพิม่ เติมโดยละเอียดทีค่ มู่ ือประชาชน)

ขัน้ ตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)
ผู้ยนื่ คาขอ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

1. สาเนาใบอนุญาต  อ.2  สบ.1 อ.7 (แล้วแต่กรณี) จานวน 1 ฉบับ
- ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ
- ประเภทอาหาร (ด้านหลังใบอนุญาต) สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ยนื่ คาขอฯ
2. สาเนาหนังสือมอบอานาจที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่สานักอาหาร จานวน 1 ฉบับ
(กรณีผู้ยนื่ คาขอไม่ใช่ผู้ดาเนินกิจการหรือนิตบิ ุคคลของบริษทั )

- ระบุอานาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยนื่ -รับคาขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชือ่ รับทราบข้อบกพร่องเป็นต้น
3.  สบ.6 (พิมพ์เท่านั้น) จานวน 2 ฉบับ
- กรอกรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับข้อมูลที่ได้รับอนุญาต
4 มีสาเนา สบ.5 ฉบับเดิมที่ได้รับอนุญาต จานวน 1 ฉบับ
5. เอกสารเพิ่ม กรณี แก้ไขชือ่ อาหารหรือชือ่ ตราอาหาร
-มีเอกสารชีแ้ จงเหตุผลการแก้ไขชือ่ อาหารหรือชือ่ ตราอาหาร ฉบับจริงจากผู้ผลิตอาหาร จานวน 1 ฉบับ
(กรณีนาเข้า หากเป็นสาเนา ต้องให้ผู้ดาเนินกิจการหรือนิตบิ ุคคลที่มีอานาจ ลงนามรับรองเอกสาร)

-มีคารับรองใน สบ.6 "ขอรับรองว่าสูตรส่วนประกอบ กรรมวิธกี ารผลิต เหมือนเดิม"
6. เอกสารเพิ่ม กรณี แก้ไขชือ่ /ที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหาร
-มีเอกสารชีแ้ จงเหตุผลการแก้ไขชือ่ สถานที่ผลิตอาหาร ฉบับจริงจากผู้ผลิต จานวน 1 ฉบับ
(กรณีนาเข้า หากเป็นสาเนา ต้องให้ผู้ดาเนินกิจการตามใบอนุญาตนาเข้าหรือนิตบิ ุคคลที่มีอานาจ ลงนามรับรองเอกสาร)

-มีคารับรองใน สบ.6 "ขอรับรองว่าสูตรส่วนประกอบ กรรมวิธกี ารผลิต เหมือนเดิม"
7. เอกสารเพิ่ม กรณีมกี ารแก้ไขสูตรส่วนประกอบ เฉพาะกาแฟผสมและกาแฟสาเร็จรูปผสม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องกาแฟ ที่นามาปรุงแต่งรสในลักษณะพร้อมบริโภคและบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท
ไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะเป็นชนิดเหลวหรือแห้ง
-มีเอกสารชีแ้ จงเหตุผลการแก้ไขสูตรส่วนประกอบ ฉบับจริงจากผู้ผลิต จานวน 1 ฉบับ
(กรณีนาเข้า หากเป็นสาเนา ต้องให้ผู้ดาเนินกิจการตามใบอนุญาตนาเข้าหรือนิตบิ ุคคลที่มีอานาจ ลงนามรับรองเอกสาร)

-เอกสาร เปรียบเทียบสูตรเดิมที่เคยได้รับอนุญาตกับสูตรใหม่ที่ขอแก้ไข จานวน 1 ฉบับ
-รายละเอียดสูตรส่วนประกอบทั้งชนิดและปริมาณเป็นร้อยละของน้าหนักและต่อ ๑ หน่วยบริโภคของอาหาร จากผู้ผลิตฉบับจริง จานวน 2 ฉบับ
(กรณีนาเข้า หากเป็นสาเนาต้องให้ผู้ดาเนินกิจการตามใบอนุญาตนาเข้าหรือนิติบุคลที่มีอานาจ เป็นผู้ลงนามรับรองเอกสาร )

●แบบ สบ.5-2 (กรณีที่มีการใช้วตั ถุเจือปนอาหาร) จานวน 2 ฉบับ
●แบบ สบ.5-3 (กรณีที่มีการเติมวิตามินหรือแร่ธาตุ) จานวน 2 ฉบับ
●แบบ สบ.5-4 (กรณีที่มีการเติมกรดอะมิโน) จานวน 2 ฉบับ
●แบบ สบ.5-5 (กรณีที่มีการใช้สมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์เป็นส่วนประกอบ) จานวน 2 ฉบับ
-มีคารับรองใน สบ.6 "ขอรับรองว่าผู้ผลิต/กรรมวิธกี ารผลิต เหมือนเดิม"

บันทึกข้อบกพร่อง (สาหรับเจ้าหน้าที่)

ผู้ยนื่ คาขอ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร (สามารถศึกษาเพิม่ เติมโดยละเอียดทีค่ มู่ ือประชาชน)

บันทึกข้อบกพร่อง (สาหรับเจ้าหน้าที่)

8. เอกสารเพิ่ม กรณีมกี ารแก้ไขสูตรส่วนประกอบ เฉพาะเครื่องดื่มเกลือแร่
-มีเอกสารชีแ้ จงเหตุผลการแก้ไขสูตรส่วนประกอบ ฉบับจริงจากผู้ผลิต จานวน 1 ฉบับ

(กรณีนาเข้า หากเป็นสาเนา ต้องให้ผู้ดาเนินกิจการตามใบอนุญาตนาเข้าหรือนิตบิ ุคคลที่มีอานาจ เป็นผู้ลงนามรับรองเอกสาร)

-เอกสาร เปรียบเทียบสูตรเดิมที่เคยได้รับอนุญาตกับสูตรใหม่ที่ขอแก้ไข จานวน 1 ฉบับ
-รายละเอียดสูตรส่วนประกอบทั้งชนิดและปริมาณของวัตถุดิบทุกรายการเป็นร้อยละของน้าหนัก จากผู้ผลิต จานวน 2 ฉบับ
(กรณีนาเข้า หากเป็นสาเนาต้องให้ผู้ดาเนินกิจการตามใบอนุญาตนาเข้าหรือนิตบิ ุคลที่มีอานาจ เป็นผู้ลงนามรับรองเอกสาร )

-รายละเอียดปริมาณเกลือแร่ต่อลิตร และต่อ 1 หน่วยบริโภค เทียบมาตรฐานตามกฎหมาย พร้อมทั้งแสดงวิธกี ารคานวณ จานวน 1 ฉบับ
-มีคารับรองใน สบ.6 "ขอรับรองว่าผู้ผลิต/กรรมวิธกี ารผลิต เหมือนเดิม"
ขัน้ ตอนที่ 5 ลงลายมือชือ่ รับทราบผลการรับคาขอ
ครั้งที่ 1 (ยืน่ คาขอครั้งแรก)
ลงชือ่ .................................................................................................(ผู้ยนื่ คาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)
(.................................................................................................)
วันที่...........................................................................................................................................................

รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการนับแต่วันถัดจากวันที่รับคาขอ (ถ้ามี)
ลงชือ่ .................................................................................................(ผู้ยนื่ คาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)
(.................................................................................................)
วันที่...........................................................................................................................................................

ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้าพเจ้าได้ยนื่ เอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไว้จานวน ……..รายการตามที่ระบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
......................................................................................................................................................................
ลงชือ่ ..................................................................(ผู้ยนื่ เอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอานาจ)
(.................................................................................................)
วันที่..........................................................................................................................................................

(สาหรับเจ้าหน้าที่) ขัน้ ตอนที่ 2 สรุปผลการรับคาขอ
ครั้งที่ 1 (ยืน่ คาขอครั้งแรก)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้วนถูกต้อง .............................................................................
.................................................................................................................................................
 รับคาขอแต่มเี งื่อนไข เพราะเอกสารไม่ถูกต้องพบข้อบกพร่องตามที่ระบุขา้ งต้น
ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการ นับแต่วันถัดจากวันที่รับคาขอ
หากพ้นกาหนดจะยกเลิกและส่งคืนคาขอต่อไป(ให้ผยู้ นื่ คาขอลงนามรับทราบและรับสาเนาบันทึก )

ลงชือ่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น ............................................................................................
วันที่...........................................................................................................................................
ลงชือ่ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา...........................................................................................
วันที่...........................................................................................................................................
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
 แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนถูกต้อง
ลงชือ่ เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง ......................................................................................................
วันที่...........................................................................................................................................

 ขอส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เนื่องจาก
รับคืนคาขอ
ลงชือ่ .................................................................................................(ผู้ยนื่ คาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)
(.................................................................................................)
วันที่..........................................................................................................................................................

ขัน้ ตอนที่ 3 สรุปเสนอผลการพิจารณา
 เห็นควรอนุญาต

 ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่กาหนด
 การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
ท่านมีสิทธิ์ยนื่ คาขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไป
ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนคาขอครั้งนีก้ ็ได้ ขอให้ยนื่ คาอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชือ่ พนักงานเจ้าหน้าที่.........................................................วันที.่ ............................................
(สาหรับเจ้าหน้าที่)
ขัน้ ตอนที่ 4 ลงนาม
ข้อพิจารณาการลงนาม

 เห็นควรไม่อนุญาต เนือ่ งจาก
 เห็นควร หารือประเด็น

ลงชือ่ .................................................................................ผู้พิจารณา
(...............................................................................)
ว/ด/ป.....................................................................

ลงชือ่ .........................................................................ผู้อนุญาต
(............................................................................)
ว/ด/ป......................................................................

