แบบ สบ.5

เลขรับที่
วันที่

ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ1งรายละเอียดอาหาร
£ ขอจดทะเบียนอาหาร
£ ขอแจ;งรายละเอียดอาหาร
ชื่ออาหาร

ประเภทอาหาร/ฉบับที่

£ ผลิต
£ นำเข;า
.

เลขสารบบอาหาร

.
.

-2(แบบ สบ.5)

เลขรับที)
วันที)

.
.

ผู;รับอนุญาตผลิตชื่อ
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/เลขสถานที่ผลิต
.
สถานที่ผลิตชื่อ
อยูFเลขที่
.
ตรอก/ซอย
ถนน
หมูFที่
.
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณียO
ประเทศ
โทรศัพทO
โทรสาร.......................
E-mail address:…………………………………………………………………………………………………….……………………………………
ผู;รับอนุญาตนำเข;าชื่อ
เลขที่ใบอนุญาตนำเข;าฯ
.
สถานที่นำเข;าชื่อ
อยูFเลขที่
.
ตรอก/ซอย
ถนน
หมูFที่
.
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
.
รหัสไปรษณียO
ประเทศ
โทรศัพทO
โทรสาร
.
E-mail address:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข;าพเจ;าได;แนบหลักฐานดังนี้
(1) ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ;งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) จำนวน 2 ฉบับ
(2) อื่นๆ

.
.
.

ขอรับรองว9า
1. การผลิตอาหารดังกลFาวข;างต;นเปhนไปตามหลักเกณฑOวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารวFาด;วยประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื่องเกี่ยวกับวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช;ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารที่ออกโดย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6(7) แหFงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
2. ผลิตภัณฑOที่แจ;งนี้ เปhนไปตามข;อกำหนดของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

- ไมFเข;าขFายเปhนอาหารใหมF (novel food) ที่ต;องประเมินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวFาด;วยเรื่อง
อาหารใหมF (Novel food) หรือ เปhนอาหารใหมFที่ผFานการประเมินความปลอดภัยแล;ว
- มีคุณ ภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข;อง (กรณี เปhนอาหารที่กำหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน)
- มีการใช;วัตถุเจือปนอาหาร ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวFาด;วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
- ไมFมีการใช;วัตถุที่ห;ามใช;ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข;อง
- ไมFมีการใช;อาหารที่ห;ามผลิต นำเข;า หรือจำหนFาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข;อง
- ไมF มี ก ารบรรจุ สิ่ งอื่ น หรื อ วั ต ถุ อื่ น ที่ มิ ใชF อ าหารในภาชนะบรรจุ แ ละหี บ หF อ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวข;อง
- การใช;ภาชนะบรรจุ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวFาด;วยเรื่องภาชนะบรรจุ

- การแสดงฉลากอาหาร ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวFาด;วยเรื่องการแสดงฉลากของอาหาร
ในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ได;มีการกำหนดการแสดงฉลากไว;เปhนการเฉพาะ
- การแสดงฉลากโภชนาการ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวFาด;วยเรื่องฉลากโภชนาการ

- ขอรับรองวFาผลิตภัณฑOดังกลFาวแบFงบรรจุจากเลขสารบบอาหารที่ ..........................................................
- ขอรับรองวFาผลิตภัณฑOดังกลFาวอ;างอิงสูตรสFวนประกอบจากเลขสารบบอาหารที.่ ...................................
- อื่นๆ.........................................................................................................................................................
3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามที่ได;แจ;งไว; จะต;องยื่นคำขอแก;ไขรายละเอียดของอาหารพร;อม

เอกสารหลักฐานตามคูFมือสำหรับประชาชนที่เกี่ยวข;อง
4. รายละเอียดที่ได;แจ;งในแบบแจ;งผลิตภัณ ฑOนี้เปhนความจริงและมีเอกสารหลักฐานพิสูจนOข;อมูลที่แจ;งไว;

ข;างต;นแล;ว ทั้งนี้ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข;องเปhนต;นฉบับจริงหรือสำเนาที่ถูกต;อง และรับทราบวFาจะต;อง
รับผิดชอบให;ผลิตภัณฑOอาหารที่ออกสูFตลาดเปhนไปตามที่แจ;งไว;ตFอพนักงานเจ;าหน;าที่และข;อกำหนดของ
กฎหมาย รวมถึงไมFหลีกเลี่ยงความรับผิดที่เกิดขึ้นหากผลิตภัณฑOไมFเปhนไปตามมาตรฐานหรือข;อกำหนด
อื่นๆที่พนักงานเจ;าหน;าที่ได;รับแจ;งไว;
ลงชื่อ
(

ผู;ดำเนินกิจการ
)

เงือ่ นไขการยกเลิกหลักฐานการได1รับเลขสารบบอาหาร
ให;ผู;อนุญาตหรือผู;ได;รับมอบหมาย มีอำนาจในการสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหาร หรือหลักฐานการ
ได;รับเลขสารบบอาหาร ถ;าปรากฏวFา อาหารนั้นมีลักษณะอยFางใดอยFางหนึ่ง ดังตFอไปนี้
1. เปhนอาหารไมFบริสุทธิ์ตามมาตรา ๒๖
2. เปhนอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗
3. เปhนอาหารที่ตรวจพบวFามีวัตถุที่ออกฤทธิ์ตFอจิตและประสาท
4. เปhนอาหารที่มีลักษณะดังที่บัญญัติไว;ในมาตรา ๒๙
5. เปhนอาหารที่เปลี่ยนวัตถุประสงคO หรือที่หวังผลเปhนยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ตFอจิตและ
ประสาท ยาเสพติดให;โทษ เครื่องสำอาง หรือเครือ่ งมือแพทยO
6. เปhนอาหารที่มีฉลากหรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑOที่แสดงสรรพคุณ คุณประโยชนOเปhนยา วัตถุที่
ออกฤทธิ์ตFอจิตและประสาท ยาเสพติดให;โทษ เครื่องสำอาง หรือเครื่องมือแพทยO
7. เปh นอาหารที่ ตรวจสอบพบวF า ผู; ผลิ ต ผู; นำเข; า ผู; วF าจ; างผลิ ต ผู; วF าจ; างนำเข; า เจ; าของ
ผลิตภัณฑO ผู;จัดจำหนFาย หรือผู;แทนจำหนFาย กระทำการโฆษณาคุณ ประโยชนO คุณ ภาพ หรือสรรพคุณ ของ
อาหาร อันเปhนเท็จหรือเปhนการหลอกลวงให;เกิดความหลงเชื่อโดยไมFสมควร ตามมาตรา 40
8. เปhนอาหารที่ตรวจสอบพบวFา ผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงจนเข;าขFายเปhน
โรงงานโดยไมFได;รับอนุญาต
9. เปh น อาหารที่ ได; รับ อนุ ญ าตให; ใช; ฉ ลากไว; แ ล; ว แตF มิ ได; ม ายื่ น คำขอแก; ไขเปลี่ ย นแปลง
รายการที่ไมFถูกต;อง ภายในระยะเวลาที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข;องได;กำหนดไว;
10. เปhนอาหารที่ตรวจสอบพบวFา สถานที่ผลิตอาหาร หรือสถานที่นำเข;าอาหารได;
เลิกกิจการแล;ว หรือไมFมีเครื่องมือ เครื่องใช; อุปกรณO หรือไมFมีสภาพที่จะผลิตหรือนำเข;าอาหารได;
11. เปhนอาหารที่ตรวจสอบพบวFา ภายหลังได;รับเลขสารบบอาหารแล;ว ปรากฏวFา ผู;ผลิต
หรือผู;นำเข;าไมFปฏิบัติตามข;อ 7 ดังนี้
(1) ไมFพบหรือไมFมีเอกสารให;พนักงานเจ;าหน;าที่ตรวจสอบ ณ สถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่
นำเข;าอาหาร ได;แกFสูตรสFวนประกอบ 100% รายละเอียดกรรมวิธีการผลิต ชนิดภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑO หรือ
Raw Material Specification ในกรณี สูตรสFวนประกอบมีการเติมสารสำคัญ ซึ่งในขั้นตอนการขอรับเลขสารบบ
อาหารไมFมีการแจ;งข;อมูลดังกลFาวกับผู;อนุญาต หรือ
(2) เมื่อพนักงานเจ;าหน;าที่ตรวจสอบ ณ สถานที่ผลิตหรือสถานที่นำเข;า หรือตFอมา
ภายหลังพบวFา มีรายละเอียดที่ เปh นสาระสำคัญ ของเอกสารและข;อเท็ จจริง ได;แกF สูตรสFวนประกอบ 100%
กรรมวิธีการผลิต ภาชนะบรรจุ ขนาดรับประทานที่แสดงบนฉลากอาหารไมFตรงตามที่ได;รับอนุญาตของผลิตภัณฑO
หรือ Raw Material Specification ในกรณีสูตรสFวนประกอบมีการเติมสารสำคัญ ซึ่งในขั้นตอนการขอรับเลขสา
รบบอาหาร มีการแจ;งข;อมูลดังกลFาวกับผู;อนุญาตไมFตรงหรือไมFสอดคล;องกับข;อมูลหรือเอกสารประเมินผลิตภัณฑOที่
ได;แจ;งไว;
12. เปhนอาหารที่ตรวจสอบพบวFา ประเภทของอาหารไมFตรงตามที่ได;แจ;งไว;ตFอผู;อนุญาต

13. เปh น อาหารที่ ต รวจสอบพบวF า มี ก ารยื่ น คำขอรั บ เลขสารบบอาหารไมF เปh น ไปตาม
บัญชีหมายเลข 2 แนบท;ายระเบียบตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาวFาด;วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสา
รบบอาหาร

14. เปhนอาหารใหมFที่ยังไมFได;ผFานการประเมินความปลอดภัยและไมFได;สFงมอบฉลากให;สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาอนุมัติกFอน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวFาด;วยเรื่องอาหารใหมF
15. เปh นอาหารที่ ได; รับเลขสารบบอาหารแล; ว ตF อมาภายหลั งพบวF าไมF เปh นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวFาด;วยอาหารนั้น ๆ เชFน พบสFวนประกอบที่ไมFอนุญาตให;ใช;ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือ
กรรมวิธีการผลิตไมFสอดคล;องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เปhนต;น
16. เปhนอาหารตามบัญชีหมายเลข 2 (2.4)(1) ที่ไมFได;สFงผลการตรวจวิเคราะหOคุณภาพหรือ
มาตรฐานเมื่อมีการผลิตเพื่อจำหนFายเปhนครั้งแรก
17. กรณีนอกเหนือจากข;อ 9.1-9.16 เมื่อตรวจพบวFาไมFเปhนไปตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
2522 กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศสำนั กงานคณะกรรมการอาหารและยา คำสั่งสำนั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีผลกระทบตFอความปลอดภัยของ
ผู;บริโภค โดยผFานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณายกเลิกหลักฐานการได;รับเลขสารบบอาหาร (กพส.)

