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เลขที่ใบอนุญาตผลิต/น าเขา้/สถานที่ผลิต(ถ้าม)ี........................................................................................................
ชื่ออาหาร(ภาษาไทย)……...……….……..……………………………………………………………………………..………………………………
ชื่ออาหาร(ภาษาอังกฤษ)……..……………….……………………………………………………………….…………………………………………

ขอใหผู้้ยืน่ค าขอจัดเรียงเอกสารตามบญัชรีายการเอกสารขา้งล่างน้ี และตรวจสอบดว้ยตนเอง
พร้อมทั้งท าเครือ่งหมาย( / ) : กรณถูีกตอ้งครบถ้วนตามขอ้ก าหนด หรือท าเครือ่งหมาย ( X ) : กรณไีมถู่กตอ้งหรือไมค่รบถ้วน หรือท าเครือ่งหมาย ( - ) : กรณไีมจ่ าเปน็ตอ้งมี

ผู้ยืน่ค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ

 กรณขีอให้พิจารณาในนามของผู้รับอนุญาตประกอบกิจการดา้นอาหาร

      1.1 ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ
      1.2 ประเภทอาหาร (ด้านหลังใบอนุญาต) สอดคล้องกับผลิตภณัฑ์ที่ยื่นค าขอฯ

      2.1 ส าเนาบัตรประชาชน (ที่มีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) >> จ านวน 1 ฉบับ
      2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) >> จ านวน 1 ฉบับ

 ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี >> จ านวน 1 ฉบบั

      3.1 ระบุอ านาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นค าขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง
      3.2 กรณีผู้มอบอ านาจเป็นนิติบุคคล ผู้มอบอ านาจต้องครบถ้วนตามหนังสือรับรองการ

    จดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรอง
 แบบค าขอให้พิจารณาอนุมัตสิูตรอาหารและการใชว้ัตถุเจือปนอาหาร >> จ านวน 2 ฉบบั
      โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้
    4.1   ชื่อสถานที่ต้ัง, เบอร์โทรศัพท์,  e-mail  และวันที่
    4.2   ชื่อสถานที่
    4.3   ระบุความประสงค์ ผลิต หรือ น ำเข้ำ ผลิตภณัฑ์อาหาร (กรุณาระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง)
    4.4   ชื่อสถานที่พร้อมที่ต้ังที่ประสงค์จะด าเนินการตามข้อ 4.3

    4.6   เลขที่ใบอนุญาตสถานที่ (ผลิต หรือ น าเข้า )
    4.7   เหตุผลที่ยื่นขอให้พจิารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
    4.8   ชื่อผลิตภณัฑ์ /อาหาร
    4.9   สูตรส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์*จากผู้ผลิต : แจ้งเป็นร้อยละของน้ าหนักให้ครบ 

    4.11  ลักษณะของอาหาร (ผลิตภณัฑ์) เช่น เม็ดสามเหล่ียมสีส้ม ผงสีขาว เป็นต้น

ชื่อ-สกุลผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ...................................................................................................................................
โทรศัพท์.......................................................................E-mail…..................……..…………………………..................………
ชื่อสถานที่ผลิต/น าเขา้(ถ้าม)ี…...….................………………………………...………………......…………........................................

**โปรดน าเอกสารน้ีและใบรับค าขอแนบมาพร้อม
การแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้าม)ี ในครั้งต่อไป**

Note :

            (ฉบับจริง หรือส าเนาที่มีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)

    4.13  น้ าหนักสุทธิ และน้ าหนักต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
    4.14  จุดประสงค์การจ าหน่าย

 เอกสารคุณภาพมาตรฐานของวัตถุเจือปน**ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์จากผู้ผลิต
(ฉบับจริง หรือส าเนาที่มีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)  >> จ านวน 2 ฉบบั

    4.12  ภาชนะบรรจุ : แจ้งลักษณะภาชนะ สี ชนิดวัสดุ เป็นต้น

 เอกสารคุณภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑ์อาหารที่ขอให้พจิารณาจากผู้ผลิต
โดยมีรายละเอียด เช่น ลักษณะของอาหาร ภาชนะบรรจุ น้ าหนักสุทธิ วิธีการใช้ เป็นต้น 
(ฉบับจริง หรือส าเนาที่มีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) แล้วแตก่รณ ี>> จ านวน 2 ฉบบั

    4.16  วิธีการใช้ หรือวิธีการเตรียม  (ส าหรับผลิตภณัฑ์ที่ต้องเตรียมในสภาพพร้อมบริโภค

แบบตรวจสอบ และบันทึกข้อบกพรอ่งการ "ขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร"

บนัทึกขอ้บกพร่องรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

    4.10  กรรมวิธีการผลิตจากผู้ผลิต (ที่สอดคล้องกับสูตรส่วนประกอบที่แจ้ง)

 กรณขีอให้พิจารณาในนามบคุคล

     ส าเนาใบอนุญาต(ถ้าม)ี    อ.2   สบ.1    อ.7   >> จ านวน 1 ฉบบั

           100%  (ฉบับจริง หรือส าเนาที่มีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง)

    ต้องแจ้งปริมาณผลิตภณัฑ์ (กรัม) และปริมาณน้ า(มิลลิลิตร ) ที่ใช้ต่อการบริโภค 1 คร้ัง)

    4.15  วัตถุประสงค์การใช้

 เอกสารตรวจสอบปริมาณการใชว้ัตถุเจือปนอาหารที่ระบุข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง
เช่น ชื่อสามัญของวัตถุเจือปนอาหาร, INS., หน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหาร, ปริมาณในผลิตภณัฑ์ เป็นต้น
  (พมิพ)์ >> จ านวน 1 ฉบบั

    4.5   กรณีน าเข้า : ระบุชื่อ และที่ต้ังสถานที่ผลิต
- ยกเลิก -



ผู้ยืน่ค าขอ

ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบ
บนัทึกขอ้บกพร่องรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

ออกใบรับค าขอเลขที่……….............................................

ครั้งที่ 1 (ยื่นค าขอครั้งแรก) ครั้งที่ 1 (ยื่นค าขอครั้งแรก)

ลงชื่อ...............................................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)  รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง

       (.............................................................................................)

วันที.่................................................................................................

รับทราบขอ้บกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการนับแตว่ันถัดจากวันทีร่ับค าขอ (ถ้ามี)  รับค าขอแต่มีเง่ือนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องพบข้อบกพร่องตามทีร่ะบขุ้างต้น

ลงชื่อ...............................................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) ต้องแกไ้ขใหแ้ล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ นบัแต่วันถัดจากวันทีรั่บค าขอ 

        (.............................................................................................) หากพน้ก าหนดจะยกเลิกและส่งคืนค าขอต่อไป(ให้ผู้ยืน่ค าขอลงนามรับทราบและรับส าเนาบันทึก)

วันที.่................................................................................................ ลงชื่อเจ้ำหนำ้ทีต่รวจสอบเบือ้งต้น .................................................................................

วันที.่.................................................................................................................................

ลงชื่อพนกังานเจ้าหนา้ที่..................................................................................................

วันที.่.................................................................................................................................

ครั้งที่ 2 (การแก้ไขขอ้บกพร่อง) ครั้งที่ 2 (การแก้ไขขอ้บกพร่อง)

ขา้พเจ้าไดย้ืน่เอกสารการแก้ไขขอ้บกพร่องไว้จ านวน...……..รายการตามทีร่ะบใุนบนัทึกขอ้บกพร่องแล้ว  แก้ไขขอ้บกพร่อง ถูกตอ้งครบถ้วน

ลงชื่อ................................................................(ผู้ยืน่เอกสารแกไ้ขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงชื่อเจ้าหนา้ทีเ่จ้าของเร่ือง ...........................................................................................

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

วันที.่...............................................................  ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบทัง้หมด เน่ืองจาก

          ไมม่าแก้ไขขอ้บกพร่องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

          การแก้ไขขอ้บกพร่อง ไมค่รบถ้วนถูกตอ้ง

ลงชื่อ..............................................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ)        ทา่นมีสิทธิ์ยืน่ค าขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารใหถู้กต้องครบถ้วนและสอดคล้องเปน็ไป

       (............................................................................................) ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนค าขอคร้ังนีก้ไ็ด้ ขอใหย้ืน่ค าอุทธรณ์เปน็หนงัสือต่อ

วันที.่.............................................................................................. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วันท าการ นบัแต่วันทีไ่ด้รับแจ้ง

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ

ลงชื่อพนกังานเจ้าหนา้ที่..........................................................วันที.่................................

คืนค าขอ

** เอกสารคุณภาพมาตรฐานของวตัถุเจือปนที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ มีรายละเอยีด ดังนี้  1. ชื่อสามัญของวตัถุเจือปนอาหาร 2.- แจ้ง INS. (International Numbering System) และ/หรือ เลขสารบอาหารของวตัถุเจือ

ปนอาหาร 3.- กรณีเป็นวตัถุเจือปนอาหารชนิดผสม ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบโดยคิดเป็นร้อยละของน้ าหนัก และ/หรือเลขสารบอาหาร (ถ้าม)ี ของวตัถุเจือปนอาหาร ซ่ึงต้องแจ้งชื่อสามัญ และ INS. (International Numbering 

System) ของวตัถุเจือปนอาหารที่ใช้เป็นส่วนประกอบด้วย 4.ปริมาณของวตัถุเจือปน (assay)

    กรณีเป็น พืช หรือ สัตว์ >> 1.ชื่อสามัญ 2.ชื่อวทิยาศาสตร์ 3.ส่วนที่ใช้ 4.ลักษณะของวตัถุดิบ 5.ข้อก าหนดคุณภาพมาตรฐาน

เฉพาะผู้ยื่นค าขอฯ 

 เอกสารคุณภาพมาตรฐานของวัตถุดบิ*** ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์
โดยมีรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และแนวทางการขอให้พจิารณาอนุมัติสูตรฯจากผู้ผลิต
(ฉบับจริง หรือส าเนาที่มีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) แล้วแตก่รณ ี>> จ านวน 2 ฉบบั
โปรดระบุ

 เอกสารอื่นๆ แล้วแต่กรณี >> จ านวน 2 ฉบบั โปรดระบุ

เฉพาะเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ :  * ชื่อวตัถุดิบ (ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหาร) ที่แจ้งในเอกสารสูตรส่วนประกอบต้องตรงกบัชื่อวตัถุดิบ/ ชื่อสามัญของวตัถุดิบในเอกสารคุณภาพมาตรฐานของวตัถุดิบนั้นๆ

              *** กรณีเป็นสารเคม ีเช่น วติามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน เป็นต้น >> 1.ชื่อสามัญ 2.รูปแบบของสาร 3.ชื่อสารส าคัญ 4. ปริมาณสารส าคัญ 5.ข้อก าหนดคุณภาพมาตรฐาน

                   กรณีเป็นสารสกดั /สารสังเคราะห ์>> 1.ชื่อสารสกดั 2.ชื่อวทิยาศาสตร์ และส่วนที่ใช้ของวตัถุดิบ 3.ชนิดและความเข้มข้นของตัวท าละลาย 4.อตัราส่วนระหวา่งปริมาณวตัถุดิบ : สารสกดั

                                                              5.ชนิด และปริมาณสารส าคัญ 6.ข้อก าหนดคุณภาพมาตรฐาน

- ยกเลิก -




