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แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องสำหรับอำหำรประเภท วัตถุเจือปนอำหำรประเภทวัตถุที่ใช้รกั ษำคุณภำพหรือมำตรฐำนของอำหำร

□ คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (อ.17)
□ คำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร (สบ.3)
ชื่อ-สกุลผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ
โทรศัพท์
E-mail
ชื่อสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ
เลขที่ใบอนุญำตผลิต/นำเข้ำ/สถำนที่ผลิต
ชื่ออำหำร (ภำษำไทย)
ชื่ออำหำร (ภำษำอังกฤษ)

*โปรดนำเอกสำรนี้และใบรับคำขอ
แนบมำพร้อมกำรแก้ไขข้อบกพร่อง
ในครั้งต่อไป(ถ้ำมี)*

ขอให้ผู้ยื่นคำขอจัดเรียงเอกสำรตำมบัญชีรำยกำรเอกสำรข้ำงล่ำงนี้ และตรวจสอบตนเอง พร้อมทั้งทำเครื่องหมำย √ กรณีถูกต้องครบถ้วนตำมข้อกำหนด
หรือทำเครื่องหมำย × กรณีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือทำเครื่องหมำย – กรณีไม่จำเป็นต้องมี
รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร

ผู้ยื่นคำขอ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

1. คำขอฯ คำขอ  อ.17 (1 ฉบับ)  สบ.3 (2 ฉบับ) (พิมพ์เท่ำนั้น)
***ในแบบ อ.17 โปรดเขียนตัวบรรจงหรือพิมพ์รำยละเอียด จำนวน 1 ฉบับ และลงลำยมือชื่อจริง***
***ในแบบ สบ.3 โปรดพิมพ์รำยละเอียดเท่ำนั้น ห้ำมแก้ไขด้วยลำยมือเด็ดขำด จำนวน 1 ฉบับ และลงลำยมือชื่อจริง***
กรอกรำยละเอียดครบถ้วน (ดูในคำแนะนำกำรกรอกเอกสำร)
- ประเภทประกำศฯ (ให้ระบุฉบับที่และปี พ.ศ. ที่ออกประกำศของอำหำรนั้นๆ)
- ชื่ออำหำรภำษำไทย
- ชื่ออำหำรภำษำอังกฤษ (ต้องมีควำมหมำยสอดคล้องกับชื่ออำหำรภำษำไทยด้วย)
- ประเภทอำหำร (แจ้งให้สอดคลองตำมชื่อกลุ่มอำหำรควบคุมเฉพำะนั้นๆ)
- ลักษณอำหำร (แจ้งตำมข้อเท็จจริงซึ่งจะต้องตรงกับรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์อำหำร)
- ชนิดภำชนะบรรจุ (ระบุโดยละเอียดทั้งภำชนะบรรจุและฝำ)
เช่น ถังโลหะและฝำโลหะ
กรณีเป็นพลำสติก ต้องแจ้งชนิดและสีของพลำสติก เช่น กล่องกระดำษ (ภำยในบรรจุ
ถุงพลำสติก พีอี ใสไม่มีสี) หรือ ถังและฝำพลำสติก พีพี สีขำว
- ขนำดบรรจุ (ระบุได้ 2 แบบ คือ แจ้งทุกขนำด และ แจ้งเปนช่วง)
เช่น นำหนักสุทธิ 50, 100 และ 150 กิโลกรัม หรือ นำหนักสุทธิ 50-150 กิโลกรัม
***ให้แจ้งเป็นระบบเมตริก อำหำรที่เป็นของแข็ง แห้งหรือผง ให้แจ้งเป็น น้ำหนักสุทธิ
(หน่วยเป็น กิโลกรัม), อำหำรที่เป็นของเหลว ให้แจ้งเป็น ปริมำตรสุทธิ (หน่วยเป็น ลิตร)
อำหำรที่มีลักษระกึ่งแข็งกึ่งเหลว อำจแจ้งเป็น น้ำหนักสุทธิหรือปริมำตรสุทธิ ก็ได้
- สูตรส่วนประกอบ (เหมำะสมสอดคล้องกับลักษณะของผลิตภัณฑ์,ปลอดภัยในกำรบริโภค)
- (วัตถุเจือปนอำหำร ให้แจ้งชื่อสำมัญวัตถุเจือปนอำหำรกำกับด้วยเลขรหัส INS หรือ
เลขรหัสสำกลอื่นๆ ของสำรเคมีนั้น และปริมำณเป็นร้อยละของวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ตำมควำมเป็นจริง เรียงตำมลำดับจำกมำกไปน้อย ครบ 100 เปอร์เซ็นต์
***กรณีมีวตั ถุเจือปนอำหำรลักษณะผสมในส่วนประกอบให้แจ้งสูตรย่อยนั้นด้วย
- อำหำรหรือวัตถุอื่นนอกจำกวัตถุเจือปนอำหำร ให้แจ้งชื่อสำมัญหรือชื่อทั่วไปของ
ส่วนประกอบนั้น และปริมำณเป็นร้อยละ
***กรณีที่ไม่สำมำรถกรอกข้อมูลครบถ้วนในแบบคำขอฯได้ ให้แนบหลักฐำนสูตรส่วนประกอบจำกผู้ผลิต แล้วระบุในคำขอว่ำ "ตำมเอกสำรแนบ"
- กรรมวิธีกำรผลิต (วัตถุดบิ และสำรช่วยในกระบวนกำรผลิตรวมถึงสำรที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ทำงเทคโนโลยีกำรผลิต จะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำนที่ใช้อ้ำงอิง)

บันทึกข้อบกพร่อง
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***กรณีที่ไม่สำมำรถกรอกข้อมูลครบถ้วนในแบบคำขอฯได้ ให้แนบหลักฐำนกรรมวิธี
กำรผลิตจำกผู้ผลิต แล้วระบุในคำขอว่ำ "ตำมเอกสำรแนบ"
- อำยุกำรเก็บรักษำ (แจ้งให้สอดคล้องกับเอกสำรคุณภำพมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์)
- ผู้รบั อนุญำตผลิต
- ผู้รบั อนุญำตผลิตชื่อ ..... (กรอกเฉพำะกรณีผลิตเท่ำนั้น )
กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ ให้แจ้งชื่อและชื่อสกุลตรงกับชื่อผู้รับอนุญำตผลิตอำหำรตำม
ใบอนุญำตผลิตอำหำร (อ.2) เช่น นำยสนั่น สิริธำร
กรณีเป็นนิติบคุ คล ให้แจ้งชื่อและชื่อสกุลของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คลนั้นๆ
เช่น บริษทั สำมเหลี่ยม จำกัด โดยมีนำยกล้ำ เก่งกำจ เป็นผู้ดำเนินกิจกำร
- สถำนที่ผลิตชื่อ
กรณีผลิต กรอกชื่อและที่ตั้งสถำนที่ผลิตอำหำรให้ตรงกับใบอนุญำตผลิตอำหำร (อ.2)
กรณีนำเข้ำ กรอกชื่อและที่ตั้งสถำนที่ผลิตอำหำรตำมข้อเท็จจริงที่ปรำกฏในใบรับรอง
สถำนที่ผลิตอำหำรสำหรับกำรนำเข้ำอำหำร โดยกรอกเป็นภำษำอังกฤษ
- ผู้รบั อนุญำตนำเข้ำ
กรอกชื่อและที่ตั้งสถำนที่นำเข้ำอำหำรให้ตรงกับข้อเท็จจริงในใบอนุญำตนำเข้ำ อ.7
- ใบอนุญำตผลิต/นำเข้ำที่....(ให้ระบุเลขที่และวันที่ได้รับอนุญำตในใบ อ.2 และ อ.7)
- ผลกำรตรวจวิเครำะห์อำหำรจำก...(แจ้งชื่อหน่วยงำนที่คณะกรรมกำรให้กำรยอมรับ)
เช่น กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
- ผู้ลงนำม (ลงนำมผู้ดำเนินกิจกำร/กรรมกำรผู้จัดกำรซึ่งลงชื่อผูกพันบริษทั )
- ให้ผู้ที่มีชื่อตรงกับใบอนุญำต อ.2 หรือ อ.7 ลงลำยมือชื่อให้ลงลำยมือชื่อและพิมพ์
หรือเขียนชื่อ-สกุลตัวบรรจง กำกับลำยมือชื่อเป็นภำษำไทยข้ำงใต้
- หำกเป็นกรรมกำรของนิติบคุ คล ให้ลงลำยมือชื่อ และ/หรือ ประทับตรำสำคัญ
ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คล (พร้อมแนบสำเนำหนังสือ
รับรองกำรจดทะเบียนฯ ประกอบด้วย)
***ให้ลงลำยมือชื่อและพิมพ์หรือเขียนชื่อ-สกุลตัวบรรจง กำกับลำยมือชื่อเป็นภำษำไทยข้ำงใต้ ***

- คำรับรอง (ระบุตำมข้อเท็จจริงที่ปรำกฎ)
เช่น "ขอรับรองว่ำอำหำรที่ขอขึ้นทะเบียนมีรำยละเอียดเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอำหำร"
"ขอรับรองว่ำฉลำกทุกภำชนะบรรจุและทุกขนำดบรรจุมีลักษณะเหมือนกันทุกประกำร"
"ขอรับรองว่ำอำหำรที่ส่งวิเครำะห์เป็นตัวเดียวกับที่นำมำขอขึ้นทะเบียนฯ"
2. สำเนำใบอนุญำต(ทุกหน้ำ,ทุกแผ่น) □ อ.2 □ สบ.1 □ อ.7
- ใบอนุญำตยังไม่หมดอำยุ
- ประเภทอำหำร (ด้ำนหลังใบอนุญำต) - สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคำขอฯ
เอกสำรประกอบคำขอจำกผู้ผลิตฉบับจริง หรือสำเนำที่รับรองโดยผู้ดำเนินกิจกำร จำนวน 1 ฉบับ
***หลักฐำนจำกผู้ผลิต ฉบับจริงที่ต้องมีกำรลงลำยมือชื่อหรือประทับตรำสำคัญของหน่วยงำนผู้ผลิต กรณีเป็นเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์
หรือฉบับสำเนำ (จะต้องมีลำยมือชื่อหรือประทับตรำสำคัญของหน่วยงำนผู้ผลิต) ให้ผู้รับอนุญำตนำเข้ำรับรองว่ำ “เป็นเอกสำรจำกผลิตจำกผู้ผลิตจริง”
และลงลำยมือชื่อกำกับไว้ด้วย***
3. เอกสำรแจ้งสูตรส่วนประกอบครบ 100 % จำกผู้ผลิต
- (วัตถุเจือปนอำหำร ให้แจ้งชื่อสำมัญวัตถุเจือปนอำหำรกำกับด้วยเลขรหัส INS หรือ
เลขรหัสสำกลอื่นๆ ของสำรเคมีนั้น และปริมำณเป็นร้อยละของวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
ตำมควำมเป็นจริง เรียงตำมลำดับจำกมำกไปน้อย ครบ 100 เปอร์เซ็นต์
- แจ้งเลขสำรบบอำหำร(กรณีผลิต/แบ่งบรรจุ)
- แจ้งกลุ่มหน้ำที่หรือวัตถุประสงค์ของกำรใช้วตั ถุเจือปนอำหำรนั้นๆ เช่น Process Aid
***กรณีมีวตั ถุเจือปนอำหำรลักษณะผสมในส่วนประกอบให้แจ้งสูตรย่อยนั้นด้วย***
- อำหำรหรือวัตถุอื่นนอกจำกวัตถุเจือปนอำหำร ให้แจ้งชื่อสำมัญหรือชื่อทั่วไปของ
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รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร
ส่วนประกอบนั้น และปริมำณเป็นร้อยละ
4. เอกสำรแจ้งกรรมวิธีกำรผลิต
- แจ้งกรรมวิธกี ำรผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต สำรช่วยในกระบวนกำรผลิตรวมถึงสำร
ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทำงเทคโนโลยีกำรผลิต
- ระบุชื่อสำมัญ(ชื่อเต็ม) ของวัตถุดิบหรือสำร
- กรณีทำแห้ง ให้ระบุกระบวนกำรทำแห้ง(ถ้ำมี)
- แจ้งกรรมวิธผี ลิตวัตถุเจือปนอำหำรตำมข้อเท็จจริงและสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์
***หำกมีกำรใช้วตั ถุเจือปนอำหำรนอกเหนือจำกที่กำหนดในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ***
5. เอกสำรแจ้งข้อกำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์
- แนบข้อกำหนดคุณภำพมำตรฐำนของวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ (Finish product specification)
- แจ้งรำยละเอียด ภำชนะบรรจุ อำยุเก็บรักษำและข้อแนะนำในกำรเก็บรักษำอำหำร
- แนบ JECFA* Specification ของวัตถุเจือปนอำหำรแต่ละตัวประกอบมำด้วย
ชนิดเดี่ยว
- แนบข้อกำหนดคุณภำพฯ ให้ครบถ้วนทุกรำยกำรตำมที่กำหนด JECFA* Specification
- มีข้อกำหนดคุณภำพฯ ครบถ้วนตำมที่กำหนดในประกำศฯ FA ชนิดเดี่ยว
- แนบเอกสำรจำกผู้ผลิตแสดงคำรับรองคุณภำพหรือมำตรฐำนของวัตถุเจือปนอำหำร
ข้อควำมรับรองว่ำ "ผลิตภัณฑ์มีคุณภำพมำตรฐำนเป็นไปตำม Codex Advisory
Specification (from FAO/WHO) for the Identity and purity of Food Additive
(หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยเรื่อง ข้อกำหนดคุณภำพหรือ
มำตรฐำนของวัตถุเจือปนอำหำรชนิดเดี่ยวที่เกี่ยวข้อง หรือ มำตรฐำนที่อ้ำงอิงตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้องตำมแต่กรณี) พร้อมกับแนบข้อกำหนดคุณภำพฯ ที่อ้ำงอิง)
ตัวอย่ำง “We hereby certify that our product meet the standard requirement
of Codex Advisory Specification for the Identity and purity of Food Additive ”
ชนิดผสม
- แนบข้อกำหนดคุณภำพมำตรฐำนของวัตถุเจือปนอำหำรที่ใช้เป็นวัตถุดิบ (Raw material
specification) (สำหรับวัตถุเจือปนอำหำรลักษณะผสม)
โดยอำจแนบเอกสำรดังนี้
- สำเนำใบ อ.18/สบ.3 หรือ แจ้งเลขสำรบบอำหำร
- แนบ Specification จำกผู้ผลิต
- แนบเอกสำรจำกผู้ผลิตแสดงคำรับรองคุณภำพหรือมำตรฐำนของวัตถุเจือปนอำหำร
ข้อควำมรับรองว่ำ “วัตถุเจือปนอำหำรในสูตรส่วนประกอบมีคุณภำพหรือมำตรฐำนเป็นไป
ตำม Codex Advisory Specification for the Identity and purity of Food Additive
(หรือ ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยเรื่อง ข้อกำหนดคุณภำพหรือ
มำตรฐำนของวัตถุเจือปนอำหำรชนิดเดี่ยวที่เกี่ยวข้อง หรือ มำตรฐำนที่อ้ำงอิงตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง ตำมแต่กรณี) พร้อมกับแนบข้อกำหนดคุณภำพมำตรฐำน
ที่ใช้อ้ำงอิง และ ข้อควำมรับรองว่ำ “ผลิตภัณฑ์มีคุณภำพหรือมำตรฐำนเป็นไปตำม
ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง ข้อกำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน
ของวัตถุเจือปนอำหำรลักษณะผสม
ตัวอย่ำง “We hereby certify that raw materials (all food additives) used in the
product meet the standard requirement of Codex Advisory Specification
(from FAO/WHO) for the Identity and purity of Food Additiveand the finish
product comply to the The Announcement of the Food and Drug

ผู้ยื่นคำขอ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง
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Administration regarding mixed food additives
6. รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพหรือมำตรฐำน จำนวน 1 ฉบับ
- ต้นฉบับ (กรณีใช้ผลวิเครำะห์ร่วม ให้ส่งสำเนำผลวิเครำะห์ และแจ้งเลขสำรบบอำหำรหรือเลขรับคำขอฯ)
- อำยุผลวิเครำะห์ ไม่เกิน 1 ปี
- ชื่อ/ที่อยู่ของผู้ผลิต/นำเข้ำ ตรงตำมใบรับรองสถำนที่ผลิต
- มีรำยละเอียดครบตำมข้อกำหนดที่ต้องตรวจวิเครำะห์
- ห้องปฏิบตั ิกำรตรวจวิเครำะห์ต้องเป็นของรัฐ หรือที่รัฐรับรอง หรือห้องปฏิบตั ิกำร
- ตรวจวิเครำะห์เอกชน ต้องได้รับ ISO17025 พร้อมแสดงหลักฐำนประกอบ
***กรณีวเิ ครำะห์ซ่อม หรือ เพิ่ม ต้องส่งวิเครำะห์หน่วยงำนเดิมเท่ำนั้น ยกเว้นหน่วยงำนเดิม
ไม่สำมำรถวิเครำะห์ได้ ผู้ส่งวิเครำะห์ต้องทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง
***กรณีระบุชื่ออำหำร และ/หรือ ชื่อสถำนที่ผลิต/นำเข้ำไม่ตรงกับที่แจ้งในใบคำขอฯ อ.17
ผู้ส่งวิเครำะห์ต้องทำหนังสือชี้แจงถึงสำเหตุที่ระบุไม่ตรงกัน
***กรณีขอใช้ผลวิเครำะห์ร่วม อำหำรที่ใช้จะต้องมีสูตร กรรมวิธกี ำรผลิตและผลิตจำก
สถำนที่เดียวกันกับอำหำรที่ได้รับอนุญำตไปแล้ว
7. รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ภำชนะบรรจุ ฉบับจริง 1 ฉบับ
- กรณีภำชนะบรรจุเป็นพลำสติกมีสี(ยกเว้นสีขำว) สัมผัสกับอำหำรที่เป็นของเหลว
ต้องวิเครำะห์คุณสมบัติพลำสติกที่ใช้บรรจุอำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
ฉบับที่ 295 พ.ศ.2548ด้วย
8. ใบรับรองสถำนที่ผลิต (กรณีนำเข้ำ) ฉบับจริง 1 ฉบับ, สำเนำ 1 ฉบับ
(ต้องปฏิบตั ิตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรื่อง ใบรับรองสถำนที่ผลิตสำหรับกำรนำเข้ำอำหำร)
- ใบรับรองต้องเป็นต้นฉบับ หรือ กรณีเป็นสำเนำต้องรับรองสำเนำหรือข้อควำมนั้นๆ โดย
หน่วยงำนที่ออกใบรับรองนั้น/บุคคลที่รัฐรับรอง เช่น Notary Public/ หน่วยงำนของรัฐ
ของประเทศผู้ผลิต/สถำนทูตของประเทศผู้ผลิตในประเทศไทย เป็นต้น
- มีหน่วยงำนที่ออกใบรับรอง (CERTIFICATION BODY: CB) ที่ได้รับกำรรับรองจำก
หน่วยรับรองระบบงำน (ACCREDITATION BODY: AB) ตำมระบบสำกล: International
Accreditation Forum (IAF)
- ชื่อและที่ตั้งสถำนที่ผลิต
- ระบบประกันคุณภำพอำหำร (เช่น ISO 9001,9002,HACCP,GMP หรือเทียบเท่ำ)
- ขอบเขตของประเภทอำหำรที่รับรอง (สอดคล้องกับประเภทอำหำรที่ขออนุญำตนำเข้ำ)
- วัน/เดือน/ปี ที่ ออกใบรับรอง (ต้องยังไม่หมดอำยุ กรณีไม่ระบุ ให้ใช้ได้ 1 ปี นับจำก
วันที่ออกใบรับรองเท่ำนั้น)
- กรณีใบรับรองที่ใช้ภำษำอื่นให้แนบคำแปลที่เป็นภำษำไทยหรืออังกฤษที่ผ่ำนกำรรับรอง
คำแปลจำกสถำนทูตไทยในประเทศผู้ผลิตหรือสถำนทูตของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือหน่วย
งำนของรัฐหรือเอกชนที่ดำเนินธุรกิจกำรแปลเอกสำรที่เป็นมำตรฐำนสำกลพร้อมใบรับรองด้วย

7. ฉลำกอำหำรและคู่มอื ประกอบกำรจำหน่ำย
(ต้องปฏิบตั ิตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 281 (พ.ศ.2547) และ 363 (พ.ศ.2556)
(จัดทำฉลำกแบบละ 4 ชุด, คู่มือประกอบกำรจำหน่ำย 4 ชุด
- ฉลำกภำษำไทย
- ฉลำกภำษำต่ำงประเทศ (กรณีนำเข้ำ, ถ้ำมี)
- รำยละเอียดที่ต้องแสดงบนฉลำก
(1) ชื่ออำหำร (ระบุตำมใบคำขอฯ อ.17)
(2) เลขสำรบบอำหำร
ฉลำก ระบุเฉพำะเครื่องหมำย อย. แต่ไม่ต้องระบุเลข อย. ในเครื่องหมำย
คู่มือฯ ระบุเฉพำะคำว่ำ "โปรดดูบนฉลำก"
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(3) ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้นำเข้ำ
ฉลำก ระบุชื่อและประเทศของผู้ผลิต
คู่มือฯ ระบุประเทศผู้ผลิต และ ชื่อ-ที่ตังสถำนที่นำเข้ำ
(4) รุ่นที่ผลิต (ระบุข้อควำมว่ำ "รุ่นที่ผลิต" หรือข้อควำมอื่นที่มีควำมหมำยในทำนอง
เดียวกัน เช่น LOT (NO.NUMBER) หรือ BATCH (NO.NUMBER)
ฉลำก ระบุเฉพำะข้อควำมกำกับว่ำ "รุ่นที่ผลิต" หรือข้อควำมอื่นที่มคี วำมหมำยในทำนองเดียวกัน
คู่มือฯ ระบุเฉพำะคำว่ำ "โปรดดูบนฉลำก"
(5) ปริมำณสุทธิ (ระบุคำว่ำ "น้ำหนักสุทธิ หรือ "ปริมำตรสุทธิ" ตำมใบคำขอฯ อ.17)
ฉลำก ระบุเฉพำะตัวอย่ำง 1 จำนวน ให้สอดคล้องกับใบคำขอ อ.17
คู่มือฯ ระบุเฉพำะคำว่ำ "โปรดดูบนฉลำก"
(6) วัน เดือน และปี ที่ผลิต/แบ่งบรรจุ และหมดอำยุ
(กรณีอำหำรอำยุไม่เกิน 18 เดือน ต้องระบุเดือน/ปี ที่หมดอำยุ ด้วย)
ฉลำก ระบุเฉพำะข้อควำมกำกับ
คู่มือฯ ระบุเฉพำะคำว่ำ "โปรดดูบนฉลำก"
(7) สูตรส่วนประกอบ แสดงดังนี้
- ชื่อสำมัญของวัตถุเจือปนอำหำร,เลขINS ปริมำณเป็นร้อยละเรียงจำกมำกไปน้อย
- ส่วนประกอบอื่น เรียงจำกมำกไปน้อย
(ถ้ำมีส่วนประกอบที่ก่อภูมิแพ้ให้แสดงข้อมูลสำหรับผู้แพ้อำหำรด้วย
เช่น ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อำหำร : มีเลซิตินจำกถั่วเหลือง)
(8) วิธใี ช้ โดยอย่ำงน้อยต้องแจ้ง วัตถุประสงค์ ชนิดอำหำร ปริมำณที่แนะนำเป็น
ร้อยละของอำหำร หรือเปอร์เซ็นต์
มีข้อควำมว่ำ "กำรใช้....(ระบุชื่ออำหำร)....นอกเหนือจำกวิธขี ้ำงต้นให้ปฏิบตั ิตำม
เงือ่ นไขที่กำหนดในประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง "วัตถุเจือปนอำหำร"
(9) คำแนะนำในกำรเก็บรักษำ (ระบุตำมเอกสำรข้อกำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน)
(10) ข้อควรระวัง (ถ้ำมี) (ระบุตำมเอกสำรข้อกำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน)
กรณีจำหน่ำยให้ผู้ผลิตอำหำรที่ไม่ใช่ผู้แบ่งบรรจุวตั ถุเจือปนอำหำร และไม่แสดง
รำยละเอียดข้อ (7)-(10) ไว้บนฉลำกต้องมีข้อควำมว่ำ“เป็นวัตถุดิบสำหรับ
โรงงำนผลิตอำหำร” และแนบคู่มือหรือเอกสำรประกอบกำรจำหน่ำยฉบับภำษำไทย
8. เอกสำรตรวจสอบปริมำณกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรชนิดเดี่ยว หรือ ผสม
- แบบฟอร์มคำนวนเพื่อตรวจสอบปริมำณวิตถุเจือปนอำหำรประกอบกำรแจ้งวิธใี ช้
ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
- ปริมำณกำรใช้ที่แนะนำ (ดูวธิ คี ำนวนท้ำยตำรำง)
9. เอกสำรหรือหลักฐำนที่สนับสนุนกำรแสดงข้อควำมหรือสัญลักษณ์บนฉลำก (ถ้ำมี) 1 ฉบับ
10 เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) 1 ฉบับ
11.ตัวอย่ำงอำหำร (ถ้ำมี) จำนวน 1 หน่วย
12 กรณีผลิตเพือ่ ส่งออก ที่ผลิตภัณฑ์มคี ุณภำพหรือมำตรฐำนไม่เป็นไปตำมกฎหมำย
ให้ส่งหลักฐำน
- หนังสือจำกผู้สั่งซื้อ โดยมีรำยละเอียดว่ำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบที่มีคุณภำพ
หรือมำตรฐำนสอดคล้องกับกฎหมำยของประเทศผู้สั่งซื้อ ฉบับจริง 1 ฉบับ หรือ
กฎหมำยของประเทศผู้สั่งซื้อ ฉบับสำเนำ 1 ฉบับ
12. สำเนำหนังสือมอบอำนำจ จำนวน 1 ฉบับ
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เฉพำะผู้ยื่นคำขอฯ
ครัง้ ที่ 1
ข้ำพเจ้ำรับทรำบ
□ เอกสำรถูกต้องครบถ้วน
□ มีข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันทำกำร นับจำกวันที่รับคำขอ

ลงชื่อ............................................................(ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)
(...............................................................)
วันที.่ .......................................................................
ครัง้ ที่ 2
ข้ำพเจ้ำ
□ แก้ไขข้อบกพร่อง ครบถ้วน
□ ไม่อำจแก้ไขข้อบกพร่องให้ครบถ้วนและยินดีให้ส่งคืนคำขอ

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่
□ เอกสำรถูกต้องครบถ้วน
ออกใบรับคำขอเลขที่...........................................................
□ พบข้อบกพร่องตำมที่ระบุข้ำงต้น ขอให้แก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 10 วันทำกำร นับจำกวันที่รับคำขอ หำกพ้นกำหนด
จะยกเลิกและส่งคืนคำขอต่อไป
ลงชื่อ.........................................เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเบื้องต้น
ลงชื่อ..........................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
วันที.่ ...............................................................................
□ แก้ไขข้อบกพร่อง ครบถ้วน
□ ขอส่งคืนคำขอและเอกสำรประกอบทั้งหมด เนื่องจำก
□ ไม่มำแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำที่กำหนด
□ กำรแก้ไขข้อบกพร่องไม่ครบถ้วน

ลงชื่อ..................................(ผู้ยื่นเอกสำรแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอำนำจ)

ท่ำนมีสิทธิ์ยื่นคำขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้องครบถ้วน
และสอดคล้องเป็นไปตำมกฎหมำย หรือจะอุทธรณ์กำรคืนคำขอครั้งนี้
ก็ได้ ขอให้ยื่นคำอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
อำหำรและยำได้ภำยใน 15 วันทำกำร นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

(..........................................................................)
วันที.่ ........................................................................

ลงชื่อ.......................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
วันที.่ ...............................................................................

