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*โปรดน ำเอกสำรนี้มำพร้อม
เอกสำรส่วนที่ 1 หรือ 2* 

 

*โปรดศึกษำคู่มือประชำชน* 
 
 

 ขอให้ผู้ยื่นค ำขอตรวจสอบควำมถูกต้องด้วยตนเอง พร้อมทั้งท ำเครื่องหมำย  กรณีถูกต้องครบถ้วนตำมข้อก ำหนด หรือท ำเครื่องหมำย  กรณีไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน หรือท ำเครื่องหมำย – กรณีไม่จ ำเป็นต้องม ี  

 เมื่อ upload ค ำขอและช ำระเงินเรียบร้อยแล้วโปรดน ำเอกสำรส่วนที่ 1 หรือ 2 (แล้วแต่กรณี) มำยื่นที่ส ำนักอำหำร อำคำร 5 ห้อง 325 ทุกวันเวลำ
รำชกำร กรณีเป็นอำหำรที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ มำยื่นวันอังคำร, พุธ, พฤหัสบดี เวลำรำชกำร ภำยใน 15 วัน หลังจำกช ำระค่ำค ำขอแล้ว          

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ยื่นค ำขอ 
ตรวจสอบ 

เจ้ำหน้ำที ่
ตรวจสอบ 

บันทึก 

ส่วนที่ 1 กรณีผลิต/น ำเข้ำเพ่ือจ ำหน่ำยในประเทศ     

1. ค ำขออิเล็กทรอนิกส ์    
2.  สูตรส่วนประกอบครบ 100%     
3. หนังสืออนุมัติกรรมวิธีฆำ่เช้ืออื่นๆจำกอย. กรณีชนิดเหลวที่มิได้ฆ่ำเช้ือด้วยยูเอชที/สเตอลิไลส์      
4. ข้อก ำหนดเฉพำะ (Specification) ของวัตถุดิบ (ถ้ำมี)     
5. ข้อก ำหนดเฉพำะ (Specification) ของผลิตภัณฑ ์(ถ้ำมี)     
6. รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพมำตรฐำนตำมประกำศฯ    

- อำยุรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห ์ไม่เกิน 1 ป ีนับตั้งแต่วันที่ออกรำยงำนฯ    
- ห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์ต้องเป็นของรัฐ หรือท่ีรัฐรับรอง หรือห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์

เอกชน ต้องได้รับ ISO17025 พร้อมแสดงหลักฐำนประกอบ(กรณีที่มีกำรระบุ accreditation ISO 
17025 ในใบรำยกำรผลวิเครำะห์แล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสำรscope of accreditation จำกหน่วยรับรอง
ระบบห้องปฏิบัติกำร(Accreditation Body) 

   

- ผลกำรตรวจวิเครำะห์สอดคล้องประกำศฯที่เกี่ยวขอ้ง    
7. รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ชนิดและปริมำณสำรอำหำร    
8. รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์เพิ่มเติม(ถ้ำมี) ได้แก่ ผลกำรตรวจวิเครำะห์ภำชนะบรรจุพลำสติกม ี
    สี นอกเหนือจำกสีขำวที่สัมผัสอำหำรเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว เป็นต้น 

   

9. รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ชนิดและปริมำณของวัตถุเจือปนอำหำร (ถำ้มี) ได้แก่ สีสังเครำะห์  
   วัตถุให้ควำมหวำนแทนน้ ำตำล วัตถุกนัเสีย 

   

10. ใบรับรองสถำนที่ผลิต (กรณีน ำเข้ำ) (กรอก REF CER) (ไม่ต้องน ำมำยื่น)    
- ใบรับรองต้องเป็นต้นฉบับ หรอื กรณีเป็นส ำเนำต้องรับรองส ำเนำ โดยหน่วยงำนที่ออก

ใบรับรองดังนี้ 
   

  • หน่วยงำนที่ออกใบรับรอง    
  • บุคคลที่รัฐรับรอง เช่น Notary Public    
  • หน่วยงำนของรัฐของประเทศผู้ผลิต    

     • สถำนทูตของประเทศผู้ผลิตในประเทศไทย เป็นต้น    
- ใบรับรองต้องยังไม่หมดอำยุ กรณีไม่ระบุ ให้ใช้ได้ 1 ปี นับจำกวันที่ออกใบรับรองเท่ำนั้น    
- ระบุชื่อและที่ตั้งสถำนที่ผลิต    
- ระบุมำตรฐำนที่ได้รับกำรรับรอง ไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนดเป็นกฎหมำยส ำหรับอำหำร    

version : 6 มกราคม 2563 
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รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ยื่นค ำขอ 
ตรวจสอบ 

เจ้ำหน้ำที ่
ตรวจสอบ 

บันทึก 

- ขอบข่ำยของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรอง ต้องครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ยื่นค ำขอ    
- หนว่ยงำนที่ออกใบรับรอง (Certification Bodies) ต้องเป็นหน่วยงำนดังต่อไปนี้เท่ำนั้น    

  • หน่วยงำนของรัฐของประเทศผู้ผลิต    
  • หน่วยงำนที่ได้รับกำรรับรองจำกหนว่ยงำนของรัฐของประเทศผู้ผลิต    
  • สถำนทูตของประเทศผู้ผลิตในประเทศไทย    

     • Certification Bodies ที่ได้รับกำรรับรองระบบงำนจำก Accreditation bodies ที่สำกลให้ 
       กำรยอมรับ 

   

      - กรณีเป็นอำหำรในภำชนะที่ปิดสนิทชนิดกรดต่ ำ/ปรับกรดน้ัน มำตรฐำนกำรรับรองต้อง 
        สอดคล้องตำมประกำศฯ(ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 

   

11. เอกสำรตำรำงเปรียบเทียบผลวิเครำะห์ของผลิตภัณฑ์กับคุณภำพหรือมำตรฐำนตำมประกำศฯ  
     แสดงค่ำควำมคลำดเคลื่อนของผลวิเครำะห์เทียบกับฉลำก 

   

12.เอกสำรตำรำงเปรียบเทียบผลวิเครำะห์สำรอำหำรของผลิตภัณฑ์กับฉลำก พร้อมแสดงค่ำ 
    ควำมคลำดเคลื่อน 

   

13. เอกสำรตรวจสอบปริมำณกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรของวัตถุดิบ    (ถ้ำมี)    
14. เอกสำรตรวจสอบปริมำณกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรของผลิตภัณฑ์ (ถ้ำมี)    
15.กรณีผลิต  ผลิตภัณฑ์เข้ำเง่ือนไขอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดกรดต่ ำหรือชนิดที่ปรับกรด 
    ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข(ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 

   

    - ชนิดกรดต่ ำ ส่งเอกสำร F0  หรือ    
    - ชนิดที่ปรับกรด ส่งเอกสำรวิธีกำรปรับให้ได้สภำพควำมเป็นกรด-ด่ำงสมดุล (Equilibrium pH)    
16.  ฉลำกอำหำรภำษำไทย   (ฉลำกสี หรือขำวด ำให้แจ้งสีพื้น,รูปภำพ/สัญลกัษณ์,ตัวอักษร) 2 ฉบับ    

ฉลำกอำหำรภำษำไทย    
  - ชื่ออำหำร    

       - “อำหำรทำงกำรแพทย์” ก ำกับชื่ออำหำร กรณีเป็นอำหำรทำงกำรแพทย์    
       - ตรำ/เครื่องหมำยกำรค้ำ (ถำ้มี)    

       - เลขสำรบบอำหำร       
   

      - ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้น ำเข้ำ  
(ผู้ผลิต/ผลิตโดย, ผู้แบ่งบรรจุ/แบ่งบรรจุโดย, ผู้น ำเขำ้/น ำเข้ำโดย แล้วแต่กรณี)  
(หรือผู้ผลิต/แบ่งบรรจุจะแสดงชื่อและทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ให้มีข้อควำมว่ำ“ส ำนักงำนใหญ่) 

   

      - ปริมำณของอำหำร (น้ ำหนักสุทธ,ิ ปริมำตรสุทธิ)    
      - สว่นประกอบที่ส ำคัญเป็นร้อยละของน้ ำหนักโดยประมำณ เรียงล ำดับปรมิำณจำกมำกไปน้อย     

 -ปริมำณสำรอำหำรและอัตรำส่วนสำรอำหำรเทียบเป็น %WHO    
       - วัน เดือน และป ีที่ผลิตและหมดอำยุ/วัน เดือน และปี ที่ผลิตและควรบรโิภคก่อน    
       -ค ำเตือน(ถำ้มี)    
       - ค ำแนะน ำในกำรเก็บรกัษำ โดยเฉพำะภำยหลังกำรเปิดใช้    
        -วธิีปรุงเพื่อรับประทำน (ถ้ำมี)    

   -ข้อมูลส ำหรับผู้แพ้อำหำร(ถ้ำมี) (มี.../มี...ไว้ในกรอบโดยสีของตัวอักษรต้องตัดกับสีพื้นของ 
    กรอบและสีของกรอบตัดกับสีพื้นของฉลำก หรืออำจมี.../อำจมี...ไว้ในกรอบโดยสีของ 
    ตัวอักษรต้องตัดกับสีพื้นของกรอบและสีของกรอบตัดกับสีพื้นฉลำก) แสดงไว้ที่ด้ำนล่ำงของ 
     กำรแสดงสูตรส่วนประกอบ 

   

-วัตถุเจือปนอำหำรที่มิใชสี่ วัตถุปรุงแต่งรสอำหำร วัตถุให้ควำมหวำนแทนน้ ำตำล 
    และแสดงกลุ่มหน้ำที่วัตถุเจือปนอำหำรร่วมกับชื่อเฉพำะ หรือ INS number (ถ้ำมี) 

   

    -กรณีที่เป็นสี แสดง“สีธรรมชำต”ิ หรือ “สีสังเครำะห์” ตำมด้วยชื่อเฉพำะ หรือ INS number (ถ้ำมี)    

    -กรณีที่เป็นวัตถุปรุงแต่งรสอำหำร หรือวัตถุให้ควำมหวำนแทนน้ ำตำล แสดงชื่อกลุ่มหน้ำที่ ตำมด้วย 
     ชื่อเฉพำะ (ถ้ำมี) 
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รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ยื่นค ำขอ 
ตรวจสอบ 

เจ้ำหน้ำที ่
ตรวจสอบ 

บันทึก 

    
         -วัตถุเจือปนอำหำรที่มิใชว่ัตถุกันเสีย วัตถุปรุงแต่งรสอำหำร วัตถุให้ควำมหวำนแทนน้ ำตำล 
          และสี แสดงค ำว่ำ “วัตถุเจือปนอำหำร” แทนชื่อกลุ่มหน้ำที่ของวัตถุเจือปนอำหำรร่วมกับ 
          ชื่อเฉพำะ หรือ INS number (ถ้ำมี) 

   

        -แต่งกลิ่นธรรมชำติ/เลียนธรรมชำติ/สังเครำะห์ (ถ้ำมี)    
        -วิธีกำรใช้และข้อควำมที่จ ำเป็นส ำหรับอำหำรที่มุ่งหมำยจะใช้กับบุคคลกลุ่มใดโดยเฉพำะ    
        -ข้อควำมที่ต้องมีส ำหรับอำหำรที่มีประกำศกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด    
17. ฉลำกอำหำร ภำษำต่ำงประเทศ (กรณีน ำเข้ำ) (ถ้ำมี) พร้อมค ำแปลกรณีไม่ใช่ภำษำอังกฤษ    
18. เอกสำรหรือหลักฐำนที่สนับสนุนกำรแสดงข้อควำมหรือสัญลักษณ์บนฉลำกอำหำร (ถ้ำมี)     
19. เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกีย่วข้อง (ถ้ำมี)    
20. ตัวอย่ำงอำหำร (ถ้ำมี)      
21 รำยงำนผลกำรประเมินอำหำรที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ จำกหน่วยประเมินด้ำนโภชนำกำรและ
ควำมปลอดภัยส ำหรับอำหำรมีวัตถุประสงค์พิเศษที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำให้กำร
ยอมรับ พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่ยื่นประกอบกำรพิจำรณำที่หน่วยประเมินฯตำมหลักเกณฑ์ข้อ 9 
ของคู่มือประชำชน 

   

ส่วนที่ 3  กรณีผลิตเพ่ือกำรส่งออกเท่ำนั้น      

1. ค ำขออิเล็กทรอนิกส ์    
2. สูตรส่วนประกอบ    
3. กรรมวิธีผลิต    
4. รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพหรือมำตรฐำน ลกัษณะอำหำร เช้ือจุลนิทรีย์ที่ท ำให้เกิดโรค
เช้ือจุลินทรีย์ตำมประกำศฯ และควำมชืน้ (กรณีผลิตภัณฑ์ชนิดแห้ง) 

   

5. รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์เพิ่มเติม(ถ้ำมี) ได้แก ่ผลกำรตรวจวิเครำะหภ์ำชนะบรรจุพลำสติกมี
สี นอกเหนือจำกสีขำวที่สัมผัสอำหำรเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว  

   

6. หนังสือจำกผู้สั่งซ้ือโดยระบวุ่ำผลิตภณัฑ์ที่ขออนุญำตมีคุณภำพหรือมำตรฐำน สูตรส่วนประกอบ  
กรรมวิธีผลิต ฉลำก สอดคล้องกับกฎหมำยของประเทศผู้สั่งซ้ือ  

   

7. ฉลำกอำหำรเพื่อกำรส่งออก  พร้อมค ำแปลหำกไม่ใช่ภำษำอังกฤษ (แปลเฉพำะส่วนที่เกีย่วข้องกับ
ชื่ออำหำร ส่วนประกอบอำหำรและขอ้มูลเกี่ยวกบัผู้ผลิตอำหำร) โดยฉลำกระบุ 
   - ประเทศผู้ผลิต และ 
   - เลขสำรบบอำหำร/เลขสถำนที่ผลิตอำหำร/ชื่อและที่ตั้งของสถำนที่ผลิต   

   

8. กรณีผลิต  ผลิตภัณฑ์เข้ำเง่ือนไขอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดกรดต่ ำหรือชนิดที่ปรับกรด
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข(ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 

   

    - ชนิดกรดต่ ำ ส่งเอกสำร F0  หรือ    
    - ชนิดที่ปรับกรด ส่งเอกสำรวิธีกำรปรับให้ได้สภำพควำมเป็นกรด-ด่ำงสมดุล (Equilibrium pH)    
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เฉพำะผู้ยื่นค ำขอฯ เฉพำะเจ้ำหน้ำที ่ ออกใบรับค ำขอเลขที่........................................ 
ครั้งที่ 1 (ยื่นค ำขอครั้งแรก)  ครั้งที่ 1 (ยื่นค ำขอครั้งแรก)  
ลงชื่อ............................................................................................(ผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ) 

(............................................................................................) 
วันที่............................................................................................................................................ 
 
รับทรำบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แลว้เสร็จภำยใน 10 วันท ำกำรนับแต่วันถัดจำกวันที่
รับค ำขอ (ถำ้มี) 
ลงชื่อ............................................................................................(ผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ) 

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

 รับค ำขอเพรำะเอกสำรครบถ้วนถูกตอ้ง 
 รับค ำขอแต่มีเง่ือนไข เพรำะเอกสำรไม่ถูกต้องพบขอ้บกพร่องตำมที่ระบุ

ข้ำงต้น ต้องแก้ไขใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 10 วนัท ำกำร นับแต่วันถัดจำกวันที่
รับค ำขอ หำกพ้นก ำหนดจะยกเลิกและส่งคืนค ำขอต่อไป (ให้ผู้ยื่นค ำขอ
ลงนำมรับทรำบและรับส ำเนำบันทกึ) 

ลงชื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเบื้องต้น.................................................................. 
วันที่................................................................................................................. 
ลงชื่อพนักงำนเจ้ำหนำ้ที่ผู้พิจำรณำ................................................................. 
วันที่................................................................................................................. 

ครั้งที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)  ครั้งที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง) 
ข้ำพเจ้ำได้ยื่นเอกสำรกำรแก้ไขข้อบกพรอ่งไว้จ ำนวน.............รำยกำรตำมที่ระบใุนบนัทึก
ข้อบกพร่องแลว้ 
ลงชื่อ..............................................................(ผู้ยื่นเอกสำรแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอ ำนำจ) 

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

 แก้ไขขอ้บกพรอ่ง ครบถ้วน 
ลงชื่อเจ้ำหน้ำที่เจ้ำของเรื่อง............................................................................ 
วันที่................................................................................................................. 
 ขอส่งคืนค ำขอและเอกสำรประกอบทั้งหมด เนื่องจำก 
 ไม่มำแก้ไขขอ้บกพร่องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

รับคืนค ำขอ   กำรแก้ไขข้อบกพร่องไม่ครบถ้วน 
ลงชื่อ............................................................................................(ผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ) 

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

ท่ำนมีสิทธิ์ยื่นค ำขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้องครบถ้วน และ
สอดคล้องเป็นไปตำมกฎหมำย หรือจะอุทธรณ์กำรคืนค ำขอครั้งนี้ก็ได้ ขอให้
ยื่นค ำอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้ภำยใน 
15 วันท ำกำร นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
ลงชื่อพนักงำนเจ้ำหนำ้ที่.................................................................................. 
วันที่................................................................................................................. 

บันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


