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แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกขอบกพรองสําหรับอาหารประเภท
นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก
คําขอขึน้ ทะเบียนตํารับอาหาร (อ.17) คําขออนุญาตใชฉลากอาหาร (สบ.3)
ชื่อ-สกุล ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ......................................................................................................................................................
โทรศัพท.................................................................. โทรสาร................................................. E-mail.....................................................
ชื่อ-สกุล ผูดําเนินกิจการ/กรรมการบริษทั ...............................................................................................................................................
โทรศัพท.................................................................. โทรสาร................................................. E-mail.....................................................
ชื่อสถานที่ผลิต/นําเขา.............................................................................................................................................................................
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/นําเขา/สถานที่ผลิต...............................................................................................................................................
ชื่ออาหาร (ภาษาไทย).............................................................................................................................................................................
ชื่ออาหาร (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................................................

*โปรดนําเอกสารนี้และใบรับคําขอ
แนบมาพรอมการแกไขขอบกพร:อง
(ถามี) ในครั้งต:อไป*

ขอใหผูยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารขางล:างนี้ และตรวจสอบดวยตนเอง
พรอมทั้งทําเครื่องหมาย กรณีถูกตองครบถวนตามขอกําหนด หรือทําเครื่องหมาย กรณีไม:ถูกตองหรือไม:ครบถวน หรือทําเครื่องหมาย – กรณีไม:จําเป>นตองมี
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
1. คําขอ อ.17 (1 ฉบับ)
สบ.3 (2 ฉบับ) (พิมพเท:านั้น)
- กรอกรายละเอียดครบถวน
- ผูลงนาม
2. สําเนาใบอนุญาต อ.2
สบ.1, สบ.2
อ.7
- ใบอนุญาตยังไม:หมดอายุ
- ประเภทอาหาร (ดานหลังใบอนุญาต) สอดคลองกับผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอฯ
3. กรณีนําเขา หนังสือจากผูผลิตฉบับจริงหรือสําเนา* จํานวน 1 ฉบับ
3.1 สูตรส:วนประกอบครบ 100%
- วัตถุเจือปนอาหารแจงชือ่ ทางเคมี และ/หรือ INS Number หรือเลขสารบบอาหาร (ถามี)
3.2 กรรมวิธีการผลิตสอดคลองสูตรฯ
- กรณีใชความรอนในการฆ:าเชื้อ ตองแจงอุณหภูมิ เวลา และความดัน (ถามี)
4. ขอกําหนดเฉพาะ (Specification) ของวัตถุดิบ ฉบับจริงหรือสําเนา (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
5. ขอกําหนดเฉพาะ (Specification) ของผลิตภัณฑ ฉบับจริง (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
6. รายงานผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพหรือมาตรฐาน จํานวน 1 ฉบับ
- ตนฉบับ (กรณีใชผลวิเคราะหร:วม ใหส:งสําเนาผลวิเคราะห และแจงเลขสารบบอาหาร
หรือเลขรับคําขอฯ), หนังสือยินยอมและขอใชผลวิเคราะห ฉบับจริง)
- อายุผลวิเคราะห ไม:เกิน 1 ป\
- หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหตองเป>นของรัฐ หรือที่รัฐรับรอง หรือหองปฏิบัตกิ าร
ตรวจวิเคราะหเอกชน ตองไดรับ ISO17025 พรอมแสดงหลักฐานประกอบ
- ผลวิเคราะหสอดคลองประกาศฯ ฉบับที่ 156, 157 และประกาศฯที่เกีย่ วของ
7. ตนฉบับรายงานผลการตรวจวิเคราะหชนิดและปริมาณสารอาหารนอกเหนือจากประกาศฯ
จํานวน 1 ฉบับ กรณีที่ฉลากแสดงปริมาณสารอาหาร (ยกเวนผลิตเพื่อส:งออก)
8. ใบรับรองสถานที่ผลิต (กรณีนําเขา) ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ, สําเนา จํานวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองตองเป>นตนฉบับ หรือ กรณีเป>นสําเนาตองรับรองสําเนาหรือขอความนั้นๆโดย
• หน:วยงานที่ออกใบรับรองนั้น
• บุคคลที่รัฐรับรอง เช:น Notary Public
• หน:วยงานของรัฐของประเทศผูผลิต
• สถานทูตของประเทศผูผลิตในประเทศไทย เป>นตน
- ใบรับรองตองยังไม:หมดอายุ กรณีไม:ระบุ ใหใชได 1 ป\ นับจากวันที่ออกใบรับรองเท:านั้น
- ระบุชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิต

ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจาหนาที่
ตรวจสอบ

บันทึกขอบกพรอง

-2รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
- ระบุมาตรฐานที่ไดรับการรับรอง ไม:ต่ํากว:าเกณฑที่กาํ หนดเป>นกฎหมายสําหรับอาหาร
ประเภททีย่ ื่นคําขอ
- ขอบข:ายของผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง ตองครอบคลุมผลิตภัณฑที่ยื่นคําขอ
- หน:วยงานที่ออกใบรับรอง (Certification Bodies) ตองเป>นหน:วยงานดังต:อไปนี้เท:านั้น
• หน:วยงานของรัฐของประเทศผูผลิต
• หน:วยงานที่ไดรับการรับรองจากหน:วยงานของรัฐของประเทศผูผลิต
• สถานทูตของประเทศผูผลิตในประเทศไทย
• Certification Bodies ที่ไดรับการรับรองระบบงานจาก Accreditation bodies
ที่สากลใหการยอมรับ
9. ฉลากอาหาร จํานวน 4 ฉบับ
9.1 ฉลากภาษาไทย
9.2 ฉลากภาษาต:างประเทศ (กรณีนําเขา, ถามี)
- ชื่ออาหาร
- ตรา/เครื่องหมายการคา (ถามี)
- เลขสารบบอาหาร
- ชื่อและที่ตั้งผูผลิตหรือผูแบ:งบรรจุหรือผูนําเขา
- ปริมาณของอาหาร
- ส:วนประกอบที่สาํ คัญเป>นรอยละ เรียงจากมากไปนอย และค:าพลังงาน และ
ปริมาณสารอาหารต:อ 100 กรัม (หรือ 100 มล.) และต:อพรอมบริโภค 100 มล.
ใหบริโภค 1 ครั้ง
- วัน เดือน และป\ ที่ผลิต/แบ:งบรรจุ และหมดอายุ
- คําแนะนําในการเก็บรักษา โดยเฉพาะภายหลังการเปoดใช
- วิธีเตรียม (ถามี)
- แต:งกลิ่น... (ถามีการใช)
- “สิ่งสําคัญที่ควรทราบ” เฉพาะผลิตภัณฑกลุ:มทารก
- วิธีใชหรือตารางแนะนําฯเฉพาะผลิตภัณฑกลุ:มทารก
- แสดง “อย:าใชเลี้ยงทารกอายุตา่ํ กว:า 6 เดือน”เฉพาะผลิตภัณฑสูตรต:อเนื่องฯ
- แสดง “ไม:ควรเติมน้ําตาล....”
- แสดง “นมแม:ดีที่สุดสําหรับทารก”
- ขอมูลสําหรับผูแพอาหาร (ถามี)
- กลุ:มหนาที่วัตถุเจือปนอาหารร:วมกับชือ่ เฉพาะ หรือ INS number (ถามี)
- ไม:มีรูปทารก ขอความและภาพ ที่สื่อความหมายของการเลี้ยงทารกในลักษณะ
ที่ถือว:าเป>นสิ่งดีเลิศที่สุดที่พึงใหแก:ทารก
10. เอกสารเปรียบเทียบ
- ผลวิเคราะหกับคุณภาพหรือมาตรฐาน
- ฉลากอาหารกับคุณภาพหรือมาตรฐาน (ยกเวนผลิตเพื่อส:งออก)
11. เอกสารแสดงค:าความคลาดเคลื่อนของผลวิเคราะหสารอาหารเทียบกับสารอาหารที่แสดง
บนฉลากอาหาร (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ (ยกเวนผลิตเพื่อส:งออก)
12. เอกสารเปรียบเทียบสารอาหารที่กล:าวอางบนฉลากกับสารอาหารที่พบในน้ํานมแม:
จํานวน 1 ฉบับ (กรณีมีการกล:าวอาง) (ยกเวนผลิตเพื่อส:งออก)
13. เอกสารหรือหลักฐานที่สนับสนุนการแสดงขอความหรือสัญลักษณบนฉลากอาหาร (ถามี)
จํานวน 1 ฉบับ (ยกเวนผลิตเพื่อส:งออก)
14. เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
15. ตัวอย:างอาหาร (ถามี) จํานวน 1 หน:วย

ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจาหนาที่
ตรวจสอบ

บันทึกขอบกพรอง

-3รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ผูยื่นคําขอ
ตรวจสอบ

เจาหนาที่
ตรวจสอบ

บันทึกขอบกพรอง

16. กรณีผลิตผลิตภัณฑเป>นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปoดสนิท
- ชนิดกรดต่ํา ส:งเอกสาร F0, Heat distribution**, Heat penetration*** จํานวน 1 ฉบับ
- ชนิดที่ปรับกรด ส:งเอกสารวิธกี ารปรับใหไดสภาพความเป>นกรด-ด:างสมดุล
(Equilibrium pH) จํานวน 1 ฉบับ
17. กรณีผลิตเพื่อส:งออก ที่ผลิตภัณฑมีคุณภาพหรือมาตรฐานไม:เป>นไปตามกฎหมายประเทศไทย
ใหส:งหลักฐานอย:างใดอย:างหนึ่ง
- หนังสือจากผูสั่งซื้อ โดยมีรายละเอียดว:าผลิตภัณฑที่มีส:วนประกอบนี้มีคุณภาพหรือ
มาตรฐานสอดคลองกับกฎหมายของประเทศผูสั่งซื้อ ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ หรือ
- กฎหมายของประเทศผูสั่งซื้อฉบับสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
18. กรณีผลิตเพื่อส:งออกที่ฉลากแสดงรายละเอียดไม:เป>นไปตามกฎหมายประเทศไทย
- ผูผลิตหรือผูสั่งซื้อ ส:งหนังสือรับรองการแสดงฉลากว:าสอดคลองกับกฎหมายของประเทศ
ผูสั่งซื้อ ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
19. สําเนาหนังสือมอบอํานาจ จํานวน 1 ฉบับ
เฉพาะผูยื่นคําขอฯ
เฉพาะเจาหนาที่ ออกใบรับคําขอเลขที่........................................
ครั้งที่ 1 (ยื่นคําขอครั้งแรก)
ครั้งที่ 1 (ยื่นคําขอครั้งแรก)
ลงชื่อ............................................................................................(ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ)
รับคําขอเพราะเอกสารครบถวนถูกตอง
(............................................................................................)
วันที่............................................................................................................................................
รับคําขอแต:มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม:ถูกตองพบขอบกพร:องตามที่ระบุ
ขางตน ตองแกไขใหแลวเสร็จภายใน 10 วันทําการ นับแต:วันถัดจากวันที่
รับทราบขอบกพร:อง และจะแกไขใหแลวเสร็จภายใน 10 วันทําการนับแต:วันถัดจากวันที่
รับคําขอ หากพนกําหนดจะยกเลิกและส:งคืนคําขอต:อไป (ใหผูยื่นคําขอ
รับคําขอ (ถามี)
ลงนามรับทราบและรับสําเนาบันทึก)
ลงชื่อ............................................................................................(ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ) ลงชื่อเจาหนาที่ตรวจสอบเบื้องตน..................................................................
(............................................................................................)
วันที่.................................................................................................................
วันที่............................................................................................................................................ ลงชื่อพนักงานเจาหนาที่ผูพิจารณา.................................................................
วันที่.................................................................................................................
ครั้งที่ 2 (การแกไขขอบกพรอง)
ครั้งที่ 2 (การแกไขขอบกพรอง)
ขาพเจาไดยื่นเอกสารการแกไขขอบกพร:องไวจํานวน.............รายการตามที่ระบุในบันทึก
แกไขขอบกพร:อง ครบถวน
ขอบกพร:องแลว
ลงชื่อเจาหนาที่เจาของเรื่อง............................................................................
ลงชื่อ..............................................................(ผูยื่นเอกสารแกไขขอบกพร:อง/ผูรับมอบอํานาจ) วันที่.................................................................................................................
(..............................................................)
วันที่............................................................................................................................................
ขอส:งคืนคําขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เนื่องจาก
ไม:มาแกไขขอบกพร:องภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
รับคืนคําขอ
การแกไขขอบกพร:องไม:ครบถวน
ลงชื่อ............................................................................................(ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ) ท: า นมี สิท ธิ์ ยื่ น คํ า ขอใหม: โดยจั ดเตรี ย มเอกสารใหถู ก ตองครบถวน และ
(............................................................................................)
สอดคลองเป>นไปตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณการคืนคําขอครั้งนี้ก็ได ขอให
วันที่............................................................................................................................................ ยื่นคําอุทธรณเป>นหนังสือต:อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ไดภายใน
15 วันทําการ นับแต:วันที่ไดรับแจง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อพนักงานเจาหนาที่..................................................................................
วันที่.................................................................................................................
* รับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการตามใบอนุญาตหรือกรรมการที่มีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พรอมแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่คัดลอกจากกระทรวง
พาณิชยไวไม:เกิน 6 เดือนถึงวันทีข่ ออนุญาต
** การกระจายความรอนหรืออุณหภูมภิ ายในเครื่องฆ:าเชื้อ
*** อัตราการแทรกผ:านความรอนหรืออุณหภูมิภายในเครื่องฆ:าเชื้อ

