
แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่องส ำหรับอำหำรประเภท  
นมดัดแปลงส ำหรับทำรกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรทำรกและอำหำรสูตรต่อเนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก 

รวมถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
 ค ำขอขึน้ทะเบียนต ำรับอำหำร (อ.17)        ค ำขออนญุำตใช้ฉลำกอำหำร (สบ.3)        เป็นอำหำรวัตถุประสงค์พิเศษ    

 ผลิต ดสู่วนท่ี 1            น ำเข้ำ ดสู่วนท่ี 1         ผลิตเพ่ือกำรส่งออกเท่ำนั้น ดสู่วนท่ี 2 

ชื่อ-สกุล ผูย้ื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ...................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์.................................................................. E-mail..................................................... 
ชื่อสถำนที่ผลิต/น ำเข้ำ.............................................................................เลขที่ใบอนุญำตผลิต/น ำเข้ำ/สถำนที่ผลิต.............................. 
ชื่ออำหำร (ภำษำไทย)............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่ออำหำร (ภำษำอังกฤษ)........................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................... 

 

*โปรดน ำเอกสำรนี้มำพร้อม
เอกสำรส่วนที่ 1 หรือ 2* 

 

*โปรดศึกษำคู่มือประชำชน* 
 
 

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

 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. รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ รวมถึงชนิดและปริมำณ     
กรดอะมิโนของผลิตภัณฑ์ 

   

- อำยุรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห ์ไม่เกิน 1 ป ีนับตั้งแต่วันที่ออกรำยงำนฯ    
- ห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์ต้องเป็นของรัฐ หรือที่รัฐรับรอง หรือห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์

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

   

- ผลกำรตรวจวิเครำะห์สอดคล้องประกำศฯที่เกี่ยวขอ้ง    
7. รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์ชนิดและปริมำณสำรอำหำรนอกเหนือประกำศฯ กรณีฉลำกแสดง

ปริมำณสำรอำหำร 
   

8. รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์เพิ่มเติม(ถ้ำมี) ได้แก่ ผลกำรตรวจวิเครำะห์ภำชนะบรรจุพลำสติกมี
สี นอกเหนือจำกสีขำวที่สัมผัสอำหำรเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว 

   

9. ใบรับรองสถำนที่ผลิต (กรณีน ำเข้ำ) (ไม่ต้องน ำมำยื่น)    
- ใบรับรองต้องเป็นต้นฉบับ หรอื กรณีเป็นส ำเนำต้องรับรองส ำเนำ โดยหน่วยงำนที่ออกใบรับรอง    

  • หน่วยงำนที่ออกใบรับรอง    
  • บุคคลที่รัฐรับรอง เช่น Notary Public    
  • หน่วยงำนของรัฐของประเทศผู้ผลิต    
   • สถำนทูตของประเทศผู้ผลิตในประเทศไทย เป็นต้น    

   - ใบรับรองต้องยังไม่หมดอำยุ กรณีไม่ระบุ ให้ใช้ได้ 1 ปี นับจำกวันที่ออกใบรับรองเท่ำนั้น    
   - ระบุชือ่และที่ตั้งสถำนที่ผลิต    

version : 6 มกราคม 2563 
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รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ยื่นค ำขอ 
ตรวจสอบ 

เจ้ำหน้ำที ่
ตรวจสอบ 

บันทึก 

- ระบุมำตรฐำนที่ได้รับกำรรับรอง ไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนดเป็นกฎหมำยส ำหรับอำหำร  
   ประเภทที่ยื่นค ำขอ 

   

- ขอบข่ำยของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรอง ต้องครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ยื่นค ำขอ    
- หนว่ยงำนที่ออกใบรับรอง (Certification Bodies) ต้องเป็นหน่วยงำนดังต่อไปนี้เท่ำนั้น    

  • หน่วยงำนของรัฐของประเทศผู้ผลิต    
  • หน่วยงำนที่ได้รับกำรรับรองจำกหนว่ยงำนของรัฐของประเทศผู้ผลิต    
  • สถำนทูตของประเทศผู้ผลิตในประเทศไทย    
  • Certification Bodies ที่ได้รับกำรรับรองระบบงำนจำก Accreditation bodies ที่สำกล

ให้กำรยอมรับ 
   

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

   

10. ตำรำงเปรียบเทียบผลวิเครำะห์กับคุณภำพมำตรฐำนตำมประกำศฯของผลิตภัณฑ์และฉลำก
อำหำรพร้อมแสดงค่ำควำมคลำดเคลื่อนของผลวิเครำะห์เทียบกับฉลำก  

   

11. ตำรำงเปรียบเทียบผลวิเครำะห์กับฉลำกส ำหรับสำรอำหำรที่อยู่นอกเหนือประกำศฯพร้อม 
แสดงค่ำควำมคลำดเคลื่อน(กรณีประสงค์จะแสดงชนิดและปริมำณสำรอำหำรนั้นบนฉลำก)  

   

12. เอกสำรตรวจสอบปริมำณกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรของวัตถุดิบ    (ถ้ำมี)    
13. เอกสำรตรวจสอบปริมำณกำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรของผลิตภัณฑ์ (ถ้ำมี)    
14.ตำรำงเปรียบเทียบปริมำณสำรอำหำรในน้ ำนมแม่กับฉลำก ส ำหรับสำรอำหำรที่อยู่นอกเหนือ
ประกำศฯ (กรณีฉลำกมีกำรกล่ำวอ้ำง)  

   

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

   

    - ชนิดกรดต่ ำ ส่งเอกสำร F0  หรือ    
    - ชนิดที่ปรับกรด ส่งเอกสำรวิธีกำรปรับให้ได้สภำพควำมเป็นกรด-ด่ำงสมดุล (Equilibrium pH)    
16.  ฉลำกอำหำรภำษำไทย (ฉลำกส ีหรือขำวด ำให้แจ้งสีพื้น,รูปภำพ/สัญลักษณ,์ตัวอักษร)     
    - ชื่ออำหำร    

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

 - เลขสำรบบอำหำร       
   

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

   

 - ปริมำณของอำหำร (น้ ำหนักสุทธิ, ปรมิำตรสุทธิ)    
 - สว่นประกอบที่ส ำคัญเป็นร้อยละของน้ ำหนัก เรียงล ำดับปริมำณจำกมำกไปนอ้ย     
 - ปริมำณพลังงำน และปริมำณสำรอำหำรต่อ 100 กรัม (หรือ 100 มล.) และต่อพร้อม 
  บริโภค 100 มล. 

   

- วัน เดือน และปี ที่ผลิต/แบ่งบรรจุ และหมดอำย ุ    
- ค ำแนะน ำในกำรเกบ็รักษำ โดยเฉพำะภำยหลังกำรเปิดใช้    
- วธิีเตรียม (ถำ้มี)    
-ข้อมูลส ำหรับผูแ้พ้อำหำร(ถำ้มี) (มี.../มี...ไว้ในกรอบโดยสีของตัวอักษรต้องตัดกบัสีพื้นของกรอบ  
 และสีของกรอบตัดกับสีพื้นของฉลำก หรืออำจมี.../อำจมี...ไว้ในกรอบโดยสขีองตัวอักษรต้องตัด  
กับสีพื้นของกรอบและสีของกรอบตัดกบัสีพื้นฉลำก) แสดงไว้ที่ด้ำนล่ำงของกำรแสดงสูตรส่วน    
ประกอบ 

   

    -กลุ่มหน้ำที่วัตถุเจือปนอำหำรร่วมกับชื่อเฉพำะ หรือ INS number หรือแสดงค ำว่ำ 
     “วัตถุเจือปนอำหำร” ร่วมกับชื่อเฉพำะ หรือ INS number (ถ้ำมี) 
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รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ยื่นค ำขอ 
ตรวจสอบ 

เจ้ำหน้ำที ่
ตรวจสอบ 

บันทึก 

  - ข้อควำม“ไม่ควรเติมน้ ำตำล น้ ำผึ้ง หรือวัตถุให้ควำมหวำนใดๆอีก เพรำะอำจท ำให้ทำรกและเด็ก
เล็ก 
    ฟันผุและเป็นโรคอ้วนได้”ตัวอักษรไม่เล็กกว่ำ 2 มม. อ่ำนได้ชัดเจน บริเวณเดียวกับค ำเตือนอื่น 

   

- ข้อควำม “สิ่งส ำคัญที่ควรทรำบ...” เฉพำะผลิตภัณฑ์กลุ่มทำรก    
- วธิีใช้หรือตำรำงแนะน ำกำรเลี้ยงประจ ำวันเฉพำะผลิตภัณฑ์กลุ่มทำรก    
- ข้อควำม“อย่ำใช้เลี้ยงทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 6 เดือน”ตัวอักษรเส้นทึบสีแดง ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ  
  5 มม.ในกรอบสี่เหลีย่มพื้นสีขำว สีของกรอบตัดกับพื้นของฉลำก เฉพำะผลิตภัณฑ์สูตรต่อเนื่องฯ 

   

   - แต่งกลิ่นธรรมชำติ/เลียนธรรมชำติ/สังเครำะห์ (ถ้ำมีกำรใช้ในผลิตภัณฑ์สูตรต่อเนื่องฯ)    
   - ไม่มีรูปทำรก ข้อควำมและภำพ ที่สือ่ควำมหมำยของกำรเลี้ยงทำรกในลักษณะที่ถือว่ำเป็นสิ่งดี 
     เลิศที่สุดที่พึงให้แก่ทำรก 

   

  - กรณีผลิตภัณฑ์เป็นอำหำรที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ แสดงปริมำณสำรอำหำรและอัตรำส่วน 
    สำรอำหำรเทียบเป็น %WHO 

   

17. ฉลำกอำหำร ภำษำต่ำงประเทศ (กรณีน ำเข้ำ) (ถ้ำมี) พร้อมค ำแปลกรณีไม่ใช่ภำษำอังกฤษ     
18. เอกสำรหรือหลักฐำนที่สนับสนุนกำรแสดงข้อควำมหรือสัญลักษณ์บนฉลำกอำหำร (ถ้ำมี)     
19. เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)     
20. ตัวอย่ำงอำหำร(ถ้ำมี)      
21.อำหำรที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ต้องมรีำยงำนผลกำรประเมินอำหำรที่มวีัตถุประสงค์พิเศษ จำก
หน่วยประเมินด้ำนโภชนำกำรและควำมปลอดภัยส ำหรับอำหำรมวีัตถุประสงค์พิเศษที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำให้กำรยอมรับ พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่ยื่นประกอบกำรพิจำรณำที่
หน่วยประเมินฯตำมหลักเกณฑ์ข้อ 11ของคู่มือประชำชน 

   

ส่วนที่ 2  กรณีผลิตเพ่ือกำรส่งออกเท่ำนั้น    

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

   

5. รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์เพิ่มเติม(ถ้ำมี) ได้แก ่ผลกำรตรวจวิเครำะหภ์ำชนะบรรจุพลำสติกมี
สี นอกเหนือจำกสีขำวที่สัมผัสอำหำรเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว 

   

6. หนังสือจำกผู้สั่งซ้ือโดยระบวุ่ำผลิตภณัฑ์ที่ขออนุญำตมีคุณภำพหรือมำตรฐำน สูตรส่วนประกอบ  
กรรมวิธีผลิต ฉลำก สอดคล้องกับกฎหมำยของประเทศผู้สั่งซ้ือ  

   

7. ฉลำกอำหำรเพื่อกำรส่งออก  พร้อมค ำแปลหำกไม่ใช่ภำษำอังกฤษ (แปลเฉพำะส่วนที่เกีย่วข้องกับ
ชื่ออำหำร ส่วนประกอบอำหำรและขอ้มูลเกี่ยวกับผู้ผลิตอำหำร) โดยฉลำกระบ ุ
   - 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.............รำยกำรตำมที่ระบุในบันทึก
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


