F-F2-64B(Rev.17 ก.ค.58)
แบบตรวจสอบคาขอและบันทึกข้อบกพร่องคาขอการแก้ไข (สบ.6)
สาหรับอาหารประเภทอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจาก อาหารควบคุมเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลลี
นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดืม่ ในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิท และอาหารวัตปุ ระสงค์พิเศษ
********ต้องนาเอกสารนีแ้ ละใบรับคาขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในครั้งต่อไป********
สาหรับผูป้ ระกอบการ
สาหรับเจ้าหน้าที่
ขัน้ ตอนที่ 1 ตรวจสอบช่องทางการยืน่ ดูรายละเอียดเพิ่มทีเ่ ว็บไซด์สานักอาหาร
 ยืน่ ที่ สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมอาหารและยา
 ยืน่ ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขัน้ ตอนที่ 2 วัตถุประสงค์การยืน่ คาขอ
 ขอแก้ไขรายละเอียดอาหารทีจ่ ดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.6) จานวน..............รายการ
ขัน้ ตอนที่ 3 กรอกรายละเอียดข้อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อ-สกุล ผู้ยนื่ คาขอ/ผู้รับมอบอานาจ(พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)..........................................................
โทรศัพท์................................. E-mail…………………………………………………............................................
ชื่อ-สกุล ผู้ดาเนินกิจการตามใบอนุญาต(พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)......................................................
โทรศัพท์...................................

โทรสาร..................

E-mail……………………………………..........

ชื่อสถานทีผ่ ลิต/นาเข้า……….............………………………………..…………………………………………......………….....
เลขทีใ่ บอนุญาตผลิต/นาเข้า/สถานทีผ่ ลิต......................................................................................
ขัน้ ตอนที่ 4 ผูย้ นื่ คาขอต้องจัดเรียงเอกสารและตรวจสอบตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้
โดยทาเครื่องหมาย กรณีถกู ต้องครบถ้วนตามข้อกาหนด
หรือทาเครื่องหมาย × กรณีไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วน
หรือทาเครื่องหมาย - กรณีไม่จาเป็นต้องมี
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร (สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยละเอียดที่คู่มือประชาชน)

ขัน้ ตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร (ตามรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร)
ผูย้ นื่ คาขอ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

1. สาเนาใบอนุญาต  อ.2  สบ.1 อ.7 (แล้วแต่กรณี) จานวน 1 ฉบับ
- ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ
- ประเภทอาหาร (ด้านหลังใบอนุญาต) สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ทยี่ นื่ คาขอฯ
2. สาเนาหนังสือมอบอานาจทีไ่ ด้รับการตรวจสอบและรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าทีส่ านักอาหาร จานวน 1 ฉบับ
(กรณีผู้ยนื่ คาขอไม่ใช่ผู้ดาเนินกิจการหรือนิติบุคคลของบริษัท)

- ระบุอานาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยนื่ -รับคาขอ/แก้ไขเพิม่ เติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่องเป็นต้น
3.  สบ.6 (พิมพ์เท่านัน้ ) จานวน 2 ฉบับ
- กรอกรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับข้อมูลทีไ่ ด้รับอนุญาต
4 มีสาเนา สบ.5 ฉบับเดิมทีไ่ ด้รับอนุญาต จานวน 1 ฉบับ
5. เอกสารเพิ่ม กรณี แก้ไขชือ่ อาหารหรือชือ่ ตราอาหาร
-มีเอกสารชี้แจงเหตุผลการแก้ไขชื่ออาหารหรือชื่อตราอาหาร ฉบับจริงจากผู้ผลิตอาหาร จานวน 1 ฉบับ
(กรณีนาเข้า หากเป็นสาเนา ต้องให้ผู้ดาเนินกิจการหรือนิติบุคคลที่มีอานาจ ลงนามรับรองเอกสาร)

-มีคารับรองใน สบ.6 "ขอรับรองว่าสูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต เหมือนเดิม"
6. เอกสารเพิ่ม กรณี แก้ไขชือ่ /ทีต่ งั้ ของสถานทีผ่ ลิตอาหาร
-มีเอกสารชี้แจงเหตุผลการแก้ไขชื่อสถานทีผ่ ลิตอาหาร ฉบับจริงจากผู้ผลิต จานวน 1 ฉบับ
(กรณีนาเข้า หากเป็นสาเนา ต้องให้ผู้ดาเนินกิจการตามใบอนุญาตนาเข้าหรือนิติบุคคลที่มีอานาจ ลงนามรับรองเอกสาร)

-มีคารับรองใน สบ.6 "ขอรับรองว่าสูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต เหมือนเดิม"
7. เอกสารเพิ่ม กรณีมีการแก้ไขสูตรส่วนประกอบ เฉพาะกาแฟผสมและกาแฟสาเร็จรูปผสม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องกาแฟ ทีน่ ามาปรุงแต่งรสในลักษณะพร้อมบริโภคและบรรจุในภาชนะทีป่ ิดสนิท
ไม่วา่ ผลิตภัณฑ์จะเป็นชนิดเหลวหรือแห้ง
-มีเอกสารชี้แจงเหตุผลการแก้ไขสูตรส่วนประกอบ ฉบับจริงจากผู้ผลิต จานวน 1 ฉบับ
(กรณีนาเข้า หากเป็นสาเนา ต้องให้ผู้ดาเนินกิจการตามใบอนุญาตนาเข้าหรือนิติบุคคลที่มีอานาจ ลงนามรับรองเอกสาร)

-เอกสาร เปรียบเทียบสูตรเดิมทีเ่ คยได้รับอนุญาตกับสูตรใหม่ทขี่ อแก้ไข จานวน 1 ฉบับ
-รายละเอียดสูตรส่วนประกอบทัง้ ชนิดและปริมาณเป็นร้อยละของน้าหนักและต่อ ๑ หน่วยบริโภคของอาหาร จากผู้ผลิตฉบับจริง จานวน 2 ฉบับ
(กรณีนาเข้า หากเป็นสาเนาต้องให้ผู้ดาเนินกิจการตามใบอนุญาตนาเข้าหรือนิติบคุ ลที่มีอานาจ เป็นผู้ลงนามรับรองเอกสาร )

●แบบ สบ.5-2 (กรณีทมี่ กี ารใช้วัตถุเจือปนอาหาร) จานวน 2 ฉบับ
●แบบ สบ.5-3 (กรณีทมี่ กี ารเติมวิตามินหรือแร่ธาตุ) จานวน 2 ฉบับ
●แบบ สบ.5-4 (กรณีทมี่ กี ารเติมกรดอะมิโน) จานวน 2 ฉบับ
●แบบ สบ.5-5 (กรณีทมี่ กี ารใช้สมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์เป็นส่วนประกอบ) จานวน 2 ฉบับ
-มีคารับรองใน สบ.6 "ขอรับรองว่าผู้ผลิต/กรรมวิธีการผลิต เหมือนเดิม"

บันทึกข้อบกพร่อง (สาหรับเจ้าหน้าที)่

ผูย้ นื่ คาขอ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร (สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยละเอียดที่คู่มือประชาชน)

บันทึกข้อบกพร่อง (สาหรับเจ้าหน้าที)่

8. เอกสารเพิ่ม กรณีมีการแก้ไขสูตรส่วนประกอบ เฉพาะเครื่องดืม่ เกลือแร่
-มีเอกสารชี้แจงเหตุผลการแก้ไขสูตรส่วนประกอบ ฉบับจริงจากผู้ผลิต จานวน 1 ฉบับ

(กรณีนาเข้า หากเป็นสาเนา ต้องให้ผู้ดาเนินกิจการตามใบอนุญาตนาเข้าหรือนิติบุคคลที่มีอานาจ เป็นผู้ลงนามรับรองเอกสาร)

-เอกสาร เปรียบเทียบสูตรเดิมทีเ่ คยได้รับอนุญาตกับสูตรใหม่ทขี่ อแก้ไข จานวน 1 ฉบับ
-รายละเอียดสูตรส่วนประกอบทัง้ ชนิดและปริมาณของวัตถุดบิ ทุกรายการเป็นร้อยละของน้าหนัก จากผู้ผลิต จานวน 2 ฉบับ
(กรณีนาเข้า หากเป็นสาเนาต้องให้ผู้ดาเนินกิจการตามใบอนุญาตนาเข้าหรือนิติบุคลที่มีอานาจ เป็นผู้ลงนามรับรองเอกสาร )

-รายละเอียดปริมาณเกลือแร่ตอ่ ลิตร และต่อ 1 หน่วยบริโภค เทียบมาตรฐานตามกฎหมาย พร้อมทั้งแสดงวิธกี ารคานวณ จานวน 1 ฉบับ
-มีคารับรองใน สบ.6 "ขอรับรองว่าผู้ผลิต/กรรมวิธีการผลิต เหมือนเดิม"
ขัน้ ตอนที่ 5 ลงลายมือชือ่ รับทราบผลการรับคาขอ
ครั้งที่ 1 (ยืน่ คาขอครั้งแรก)
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยนื่ คาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)
(.................................................................................................)
วันที่...........................................................................................................................................................

รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันทีร่ ับคาขอ (ถ้ามี)

(สาหรับเจ้าหน้าที)่ ขัน้ ตอนที่ 2 สรุปผลการรับคาขอ
ครั้งที่ 1 (ยืน่ คาขอครั้งแรก)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้วนถูกต้อง .............................................................................
.................................................................................................................................................
 รับคาขอแต่มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ถกู ต้องพบข้อบกพร่องตามทีร่ ะบุขา้ งต้น
ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการ นับแต่วนั ถัดจากวันทีร่ ับคาขอ
หากพ้นกาหนดจะยกเลิกและส่งคืนคาขอต่อไป(ให้ผู้ยนื่ คาขอลงนามรับทราบและรับสาเนาบันทึก)

ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยนื่ คาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)
(.................................................................................................)
วันที่...........................................................................................................................................................

ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้าพเจ้าได้ยนื่ เอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไว้จานวน ……..รายการตามทีร่ ะบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................(ผู้ยนื่ เอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอานาจ)
(.................................................................................................)
วันที่..........................................................................................................................................................

ลงชือ่ เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเบือ้ งต้น ............................................................................................
วันที่...........................................................................................................................................
ลงชือ่ พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ พู้ ิจารณา...........................................................................................
วันที่...........................................................................................................................................
ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)
 แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนถูกต้อง
ลงชื่อเจ้าหน้าทีเ่ จ้าของเรื่อง ......................................................................................................
วันที่...........................................................................................................................................

 ขอส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบทัง้ หมด เนือ่ งจาก
รับคืนคาขอ
ลงชื่อ.................................................................................................(ผู้ยนื่ คาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)
(.................................................................................................)
วันที่..........................................................................................................................................................

ขัน้ ตอนที่ 3 สรุปเสนอผลการพิจารณา
 เห็นควรอนุญาต

 ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
 การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วน
ท่านมีสิทธิ์ยนื่ คาขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ถกู ต้องครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไป
ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนคาขอครั้งนีก้ ไ็ ด้ ขอให้ยนื่ คาอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้ง
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ลงชือ่ พนักงานเจ้าหน้าที.่ ........................................................วันที่.............................................
(สาหรับเจ้าหน้าที)่
ขัน้ ตอนที่ 4 ลงนาม
ข้อพิจารณาการลงนาม

 เห็นควรไม่อนุญาต เนือ่ งจาก
 เห็นควร หารือประเด็น

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

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

