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แบบตรวจสอบ และบันทึกข้อบกพร่องการ"ขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์"
(เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้าตาลตามประกาศฯ ฉบับที่ 121 พ.ศ. 2532 เรื่อง อาหารสาหรับผู้ที่ตอ้ งการควบคุมน้าหนัก)
ชื่อ-สกุลผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ.....................................................................................................................................
**โปรดนาเอกสารนี้และใบรับคาขอแนบมาพร้อม
โทรศัพท์....................................................................E-mail…..........……………………………..................………...........................
การแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในครั้งต่อไป**
ชื่อสถานที่ผลิต/นาเข้า(ถ้ามี)……….………...………………...…………………......………….................................................................
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/นาเข้า/สถานที่ผลิต(ถ้ามี)................................................................................................................. Note :
ชื่ออาหาร(ภาษาไทย)……........……….………....……………………………………………………………………………..………….................
ชื่ออาหาร(ภาษาอังกฤษ)……............……………………………………………………………………………….………………………………....
ขอให้ผู้ยื่นคาขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้ และตรวจสอบตนเอง
พร้อมทั้งทาเครือ่ งหมาย ( / ) : กรณีถกู ต้องครบถ้วนตามข้อกาหนด หรือทาเครือ่ งหมาย ( X ) : กรณีไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือทาเครือ่ งหมาย ( - ) : กรณีไม่จาเป็นต้องมี

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
1. กรณีขอให้พิจารณาในนามของผู้รับอนุญาตประกอบกิจการด้านอาหาร
สาเนาใบอนุญาต(ถ้ามี)  อ.2  สบ.1  อ.7 >> จานวน 1 ฉบับ
1.1 ใบอนุญำตยังไม่หมดอำยุ
1.2 ประเภทอำหำร (ด้ำนหลังใบอนุญำต) สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคำขอฯ
2. กรณีขอให้พิจารณาในนามบุคคล
2.1 สำเนำบัตรประชำชน (ที่มกี ำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง) >> จำนวน 1 ฉบับ
2.2 สำเนำทะเบียนบ้ำน (ที่มกี ำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง) >> จำนวน 1 ฉบับ
3. สาเนาหนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) >> จานวน 1 ฉบับ
3.1 ระบุอำนำจให้ชดั เจน เช่น มอบให้ยื่นคำขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทรำบข้อบกพร่อง
3.2 กรณีผู้มอบอำนำจเป็นนิตบิ ุคคล ผู้มอบอำนำจต้องครบถ้วนตำมหนังสือรับรองกำร
จดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรอง
4. แบบคาขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ >> จานวน 2 ฉบับ
โดยกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้
4.1 ชื่อสถำนที่ตั้ง และเบอร์โทรศัพท์
4.2 ระบุควำมประสงค์ ผลิต หรือ นำเข้ำ ผลิตภัณฑ์ (กรุณำระบุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง)
4.3 ชื่อผลิตภัณฑ์
4.4 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ : แจ้งตำมลักษณะที่แท้จริง เช่น เม็ด ผง แคปซูล เป็นต้น
4.5 ภำชนะบรรจุ : แจ้งลักษณะภำชนะ สี ชนิดวัสดุ เป็นต้น
4.6 ขนำดบรรจุ (แจ้งเพิ่มเติม)
- กรณีเป็นของแข็ง หรือก๊ำซ >> แจ้งเป็นน้ำหนักสุทธิ
- กรณีเป็นของเหลว >> แจ้งเป็นปริมำตรสุทธิ
4.7 สูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์*จากผู้ผลิต : แจ้งเป็นร้อยละของน้ำหนักให้ครบ 100%
(ฉบับจริง หรือสำเนำที่มกี ำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
 วัตถุแต่งกลิ่นรส แจ้ง ชื่อกลิ่น, ชนิด (กรณีนำเข้ำ), แจ้งเลขสำรบบ (กรณีผลิต)
 วัตถุเจือปนอำหำร แจ้ง ชื่อทำงเคมี และ/หรือ INS Number หรือ E Number
หรือ เลขสำรบบอำหำร (ถ้ำมี)
 สำรอำหำรแจ้งแหล่ง (ถ้ำมี)
4.8 กรรมวิธกี ำรผลิตจากผู้ผลิต (ที่สอดคล้องกับสูตรส่วนประกอบที่แจ้ง )
(ฉบับจริง หรือสำเนำที่มกี ำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
4.9 วัตถุประสงค์ /ผลของกำรใช้
- วัตถุประสงค์กำรใช้ เช่น ใช้เป็นวัตถุให้ควำมหวำนแทนน้ำตำล เป็นต้น
- ผลของกำรใช้ (ได้มำจำกกำรคำนวณ หรือผลวิเครำะห์)
เช่น ผลิตภัณฑ์ 1 กรัมหวำนเท่ำกับน้ำตำลทรำย 4 กรัม เป็นต้น
4.10 วิธกี ำรใช้ เช่น ผสมโดยตรงในอำหำรและเครื่องดื่ม เป็นต้น
4.11 ชนิดของอำหำรและปริมำณกำรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้พิจำรณำนี้ เช่น เครื่องดื่มโดยใส่
ผลิตภัณฑ์ 1 ซอง (4 กรัม) ต่อเครื่องดื่ม 1 แก้ว (ประมำณ 250 มิลลิลติ ร) เป็นต้น
4.12 เอกสารคุณภาพมาตรฐานของวัตถุเจือปน**ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
จากผู้ผลิต (ฉบับจริง หรือสำเนำที่มกี ำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง) โปรดระบุ
1
2

ผู้ยนื่ คำขอ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ผู้ยนื่ คำขอ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

3
4
5
4.13 เอกสารคุณภาพมาตรฐานของวัตถุดบิ ***ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต
(ฉบับจริง หรือสำเนำที่มกี ำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
1
2
3
4
5
4.14 เอกสารคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์วตั ถุให้ความหวานแทนน้าตาลที่ขอให้พิจำรณำ
จากผู้ผลิต (ฉบับจริง หรือสำเนำที่มกี ำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง) โดยมีรำยละเอียด
เช่น ปริมำณควำมชื้น, ปริมำณตะกั่ว, ปริมำณสำรหนู เป็นต้น
4.15 แบบคาขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ หน้า 2 (เอกสำรรำยละเอียด
คุณภำพมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์) ระบุรำยละเอียดให้สอดคล้องกับ หน้ำ 1 ตำมข้อเท็จจริง
หมายเหตุ : * ชื่อวัตถุดิบ (ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อำหำร) ที่แจ้งในเอกสำรสูตรส่วนประกอบต้องตรงกับชื่อวัตถุดิบ / ชื่อสำมัญของวัตถุดิบในเอกสำรคุณภำพมำตรฐำนของวัตถุดิบนั้นๆ
** เอกสำรคุณภำพมำตรฐำนของวัตถุเจือปนที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ มีรำยละเอียด ดังนี้ 1. ชื่อสำมัญของวัตถุเจือปนอำหำร 2.- แจ้ง INS. (International Numbering System) และ/หรือ เลขสำรบอำหำรของวัตถุ
เจือปนอำหำร 3.- กรณีเป็นวัตถุเจือปนอำหำรชนิดผสม ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบโดยคิดเป็นร้อยละของน้ำหนัก และ/หรือเลขสำรบอำหำร (ถ้ำมี) ของวัตถุเจือปนอำหำร ซึ่งต้องแจ้งชื่อสำมัญ และ INS. (International Numbering
System) ของวัตถุเจือปนอำหำรที่ใช้เป็นส่วนประกอบด้วย 4.ปริมำณของวัตถุเจือปน (assay)
*** กรณีเป็นสำรเคมี เช่น วิตำมิน แร่ธำตุ กรดอะมิโน เป็นต้น >> 1.ชื่อสำมัญ 2.รูปแบบของสำร 3.ชื่อสำรสำคัญ 4. ปริมำณสำรสำคัญ 5.ข้อกำหนดคุณภำพมำตรฐำน
กรณีเป็น พืช หรือ สัตว์ >> 1.ชื่อสำมัญ 2.ชื่อวิทยำศำสตร์ 3.ส่วนที่ใช้ 4.ลักษณะของวัตถุดิบ 5.ข้อกำหนดคุณภำพมำตรฐำน
กรณีเป็นสำรสกัด /สำรสังเครำะห์ >> 1.ชื่อสำรสกัด 2.ชื่อวิทยำศำสตร์ และส่วนที่ใช้ของวัตถุดิบ 3.ชนิดและควำมเข้มข้นของตัวทำละลำย 4.อัตรำส่วนระหว่ำงปริมำณวัตถุดิบ : สำรสกัด
5.ชนิด และปริมำณสำรสำคัญ 6.ข้อกำหนดคุณภำพมำตรฐำน

เฉพาะผู้ยื่นคาขอฯ

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ออกใบรับคาขอเลขที.่ .............................................

ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)

ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)

ลงชื่อ...............................................................................................(ผู้ยนื่ คำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)

 รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

(.............................................................................................)
วันที่.................................................................................................
รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันทีร่ ับคาขอ (ถ้ามี)

 รับคำขอแต่มเี งื่อนไข เพรำะเอกสำรไม่ครบถ้วนถูกต้องพบข้อบกพร่องตำมทีร่ ะบุขำ้ งต้น

ลงชื่อ...............................................................................................(ผู้ยนื่ คำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)
(.............................................................................................)

ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันทำกำร นับแต่วันถัดจำกวันทีร่ ับคำขอ
หำกพ้นกำหนดจะยกเลิกและส่งคืนคำขอต่อไป(ให้ผู้ยื่นคำขอลงนำมรับทรำบและรับสำเนำบันทึก)

วันที่.................................................................................................

ลงชื่อเจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบเบือ้ งต้น ..........................................................................................
วันที่......................................................................................................................................
ลงชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่...........................................................................................................
วันที่.......................................................................................................................................

ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)

ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)

ข้าพเจ้าได้ยนื่ เอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไว้จานวน………...รายการตามทีร่ ะบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว

 แก้ไขข้อบกพร่อง ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ................................................................(ผู้ยนื่ เอกสำรแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอำนำจ)

ลงชื่อเจ้ำหน้ำทีเ่ จ้ำของเรื่อง ........................................................................................................

(..............................................................)
วันที่................................................................

คืนคาขอ
ลงชื่อ..............................................................................................(ผู้ยนื่ คำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)
(............................................................................................)
วันที่...............................................................................................

วันที่................................................................................................................................................
 ขอส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบทัง้ หมด เนือ่ งจาก
 ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
 การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วนถูกต้อง
ท่ำนมีสิทธิ์ยนื่ คำขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสำรให้ถกู ต้องครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไป
ตำมกฎหมำย หรือจะอุทธรณ์กำรคืนคำขอครั้งนีก้ ไ็ ด้ ขอให้ยนื่ คำอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้ภำยใน 15 วันทำกำร นับแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้ง
จึงเรียนมำเพือ่ โปรดทรำบ
ลงชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่..................................................................วันที่...................................

