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แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องสำหรับคำขอแก้ไขของอำหำรที่จดทะเบียนอำหำร (สบ.6)
ประเภท ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
ชื่อ-สกุล ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ.................................................................................................................................
โทรศัพท์..................................................................E-mail................................................................................................
ชื่อสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ........................................................................................................................................................
เลขที่ใบอนุญำตผลิต/นำเข้ำ/สถำนที่ผลิต..........................................................................................................................
ชื่ออำหำร (ภำษำไทย)........................................................................................................................................................
ชื่ออำหำร (ภำษำอังกฤษ)...................................................................................................................................................

*โปรดนำเอกสำรนี้และใบรับคำขอ
แนบมำพร้อมกำรแก้ไขข้อบกพร่อง
(ถ้ำมี) ในครั้งต่อไป*

 ขอให้ผู้ยื่นคำขอจัดเรียงเอกสำรตำมบัญชีรำยกำรเอกสำรข้ำงล่ำงนี้ และตรวจสอบด้วยตนเองพร้อมทั้งทำเครื่องหมำย
 กรณีถูกต้องครบถ้วนตำมข้อกำหนด หรือทำเครื่องหมำย  กรณีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือทำเครื่องหมำย – กรณีไม่จำเป็นต้องมี
รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร
 แบบ (สบ.6) 2 ฉบับ (พิมพ์เท่ำนัน้ )
- กรอกรายละเอียดผู้ยื่นขอแก้ไขครบถ้วนถูกต้อง
- ระบุชื่ออาหารและเลขสารบบอาหาร (เลข อย.13 หลัก) ตามที่ได้รับอนุญาต
- ระบุรายการที่ขอแก้ไขให้ชัดเจน ครอบคลุมทุกการกระทา
- ลงชื่อผู้ยื่นขอแก้ไข (ผู้ดาเนินกิจการ/กรรมการผู้มีอานาจลงนาม(1))
 สำเนำสบ.5 ที่ได้รับอนุญำต
 สำเนำใบอนุญำตผลิต (อ.2/สบ.1) / ใบอนุญำตนำเข้ำ (อ.7)
 สำเนำหนังสือรับมอบอำนำจ (กรณีผู้ดำเนินกิจกำรไม่ได้มำติดต่อด้วยตนเอง)
 และ ส่งเอกสำรเพิ่มเติมแยกตำมกรณีที่ขอแก้ไข ดังนี้
[ ] กรณีแก้ไขชื่ออำหำร / ชื่อตรำ / ชื่อเครื่องหมำยกำรค้ำ
 แจ้งเหตุผลในการแก้ไขจากผู้ผลิตที่เหมาะสม
พร้อมระบุขอ้ ความรับรอง “ขอรับรองว่า ชือ่ อาหารเดิมไม่ได้อยู่ระหว่างการดาเนินคดีทาง
กฎหมาย” และ “ขอรับรองว่าสูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต และคุณภาพหรือ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการ”
[ ] กรณีแก้ไขสูตรส่วนประกอบอำหำร
 แจ้งเหตุผลในการแก้ไขจากผู้ผลิตที่เหมาะสม(2)
 สูตรส่วนประกอบใหม่ครบ 100% จากผู้ผลิต (ฉบับจริง(3) +สาเนา)
- แจ้งสูตรส่วนประกอบต่อหน่วย(4) โดยแยกส่วนประกอบสาคัญ และส่วนประกอบ
ไม่สาคัญ
- แจ้งชื่อสามัญหรือชื่อทางเคมีของส่วนประกอบ/วัตถุเจือปนอาหาร
(กรณีเป็นวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสมให้แจ้งเลขสารบบอาหารหรือสูตรย่อย)
- แจ้งชื่อสามัญของกลิ่น และชนิด (ธรรมชาติ/เลียนธรรมชาติ/สังเคราะห์) ของวัตถุแต่งกลิ่นรส
- แจ้งสูตรแคปซูล (ในกรณีที่บรรจุในแคปซูล)
 เอกสารเปรียบเทียบความแตกต่างของส่วนประกอบระหว่างสูตรเก่า และ ใหม่
 เอกสารสูตรส่วนประกอบที่เคยได้รับอนุญาตฉบับจริง (เพื่อมายกเลิก)
หมำยเหตุ (1) กรรมการผู้มอี านาจลงนามเป็นผู้ลงชือ่ ต้องแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
อายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันทีอ่ อกหนังสือรับรองและส่งสาเนาบัตรประชาชน
(2)
การแก้ไขสูตรส่วนประกอบ ต้องเป็นไปในทางที่ดีขนึ้ หรือ ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ไม่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงสูตรส่วนประกอบหลัก ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตให้แก้ไขสูตร เป็นไปตามมติคณะทางานฯ
(3)
หลักฐานจากผู้ผลิตฉบับจริง คือหัวกระดาษของผู้ผลิต และมีลายเซ็นจริงพร้อมแจ้งชื่อ/ตาแหน่ง
(4)
สูตรส่วนประกอบต่อหน่วย เช่น แคปซูล, เม็ด, ซอง, ช้อนตวง, ช้อนโต๊ะ เป็นต้น โดยแจ้งเป็น
มิลลิกรัม หรือ กรัม เป็นหลัก หากผลิตภัณฑ์เป็นน้า และแจ้งสูตรส่วนประกอบเป็นปริมาตร ต้องแจ้ง
ความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ (Density – g/ml) เพิ่มเติม

[ ] กรณีแก้ไขขนำดรับประทำน/วิธีรบั ประทำน
[

 แจ้งเหตุผลในการแก้ไข
* การเปลี่ยนแปลงต้องไม่ทาให้ปริมาณสารสาคัญต่อวันลดลง
] กรณีแก้ไขอำยุกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์
 ผลการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ (Stability Test)

ผู้ยื่นคำขอ
ตรวจสอบ

เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

-2-

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร

ผู้ยื่นคำขอ
ตรวจสอบ

เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

[ ] กรณีแก้ไขชื่อ/ที่ตั้ง(ย้ำย) สถำนทีผ่ ลิต/นำเข้ำ
 สาเนาใบ อ.1 หรือ สบ.2 ที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขด้านสถานที่แล้ว หรือ สาเนาใบ อ.7 ที่
ได้รับอนุญาตให้แก้ไขด้านสถานที่แล้ว (กรณีนาเข้า)
[ ] กรณีแก้ไขชื่อ/ที่ตั้งผู้ผลิตอำหำร โดยไม่ยำ้ ยสถำนที่ผลิต (กรณีนำเข้ำ)
 แจ้งเหตุผลการขอแก้ไขชื่อ และ/หรือที่ตั้ง จากผู้ผลิต(5)
 ใบรับรองสถานที่ผลิตอาหาร ในชื่อ/ทีต่ ั้งใหม่ (ถ้ามี)
หมำยเหตุ (5) เนื้อความในเอกสารต้องมีการระบุว่า เป็นการแก้ไขชื่อ/ที่ตั้งผู้ผลิตเท่านัน้ โดยมิได้ย้าย

สถานที่ผลิต ยกตัวอย่างกรณีแก้ไขที่ตั้งโดยไม่ย้ายสถานที่ผลิต เช่น มีการเปลี่ยนแปลงเลขที่/ตรอก/ซอย
เนื่องจากมีการตรวจวัดพื้นที่ใหม่ หรือมีการสะกดผิด เป็นต้น

[ ] กรณีแก้ไขชื่อ/ที่ตั้งผู้ผลิตอำหำร โดยย้ำย/เปลี่ยนสถำนที่ผลิต (กรณีนำเข้ำ)

 แจ้งเหตุผลการขอแก้ไขชื่อ และ/หรือที่ตั้ง จากผู้ผลิต(6)
 ใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารที่แก้ไขชือ่ /ที่ตั้งใหม่ (ฉบับจริง+สาเนา)
หมำยเหตุ (6) เนื้อความในเอกสารต้องมีการระบุว่า มีการยกเลิกการผลิตในสถานที่ผลิตเดิม และย้าย/
เปลี่ยน ไปผลิตที่สถานที่ผลิตใหม่ โดยมี สูตร กรรมวิธกี ารผลิต และคุณภาพมาตรฐานเหมือนเดิมตามที่
เคยได้รับอนุญาต

สำหรับผู้ยื่นคำขอฯ

สำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ ออกใบรับคำขอเลขที่...........................................

ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก)

ครั้งที่ 1 (ยื่นคำขอครั้งแรก)

ลงชื่อ............................................................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)

 รับคำขอเพรำะเอกสำรครบถ้วนถูกต้อง

(............................................................................................)
วันที่.......................................................................................
รับทรำบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันทำกำร นับแต่วันถัดจำก
วันที่รับคำขอ (ถ้ามี)
ลงชื่อ............................................................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)
(............................................................................................)
วันที่.......................................................................................
ครั้งที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้ำพเจ้ำได้ยื่นเอกสำรกำรแก้ไขข้อบกพร่อง ไว้จำนวน.................รำยกำรตำมที่ระบุใน
บันทึกข้อบกพร่อง
ลงชื่อ.................................................................(ผู้ยื่นเอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอานาจ)

 รับคำขอแต่มีเงื่อนไข เพรำะเอกสำรไม่ครบถ้วนถูกต้องพบข้อบกพร่อง
ตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันทำกำร นับแต่
วันถัดจำกวันที่รับคำขอ หำกพ้นกำหนดจะยกเลิกและส่งคืนคำขอ
ต่อไป (ให้ผู้ยื่นคำขอลงนำมรับทรำบและรับสำเนำบันทึกข้อบกพร่อง)
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น................................................................
วันที่.......................................................................................
ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา..............................................................
วันที่........................................................................................
ครั้งที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)
 แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนถูกต้อง
ลงชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง.........................................................................
วันที่..........................................................................

(..........................................................................)

 ขอส่งคืนคำขอและเอกสำรประกอบทั้งหมด เนื่องจำก
วันที่....................................................................
 ไม่มำแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำที่กำหนด
 กำรแก้ไขข้อบกพร่องไม่ครบถ้วนถูกต้อง
รับคืนคำขอ
ท่านมีสิทธิ์ยื่นคาขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และ
ลงชื่อ...............................................................................................(ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ) สอดคล้ อ งเป็ นไปตามกฎหมาย หรือ จะอุ ทธรณ์ก ารคืน คาขอครั้ งนี้ก็ไ ด้
ขอให้ยื่นคาอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้
(............................................................................................)
ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
วันที่......................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง.........................................................................
วันที่........................................................................................

