F-F2-03 D (Rev.1มิ.ย.58)

แบบตรวจสอบ และบันทึกข้อบกพร่องการ "ขอให้พจิ ารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร"
ชื่อ-สกุลผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ...................................................................................................................................
โทรศัพท์.......................................................................E-mail…..................……..…………………………..................………
ชื่อสถานที่ผลิต/นาเข้า(ถ้ามี)…...….................………………………………...………………......…………........................................
เลขที่ใบอนุญาตผลิต/นาเข้า/สถานที่ผลิต(ถ้ามี)........................................................................................................
ชื่ออาหาร(ภาษาไทย)……...……….……..……………………………………………………………………………..………………………………
ชื่ออาหาร(ภาษาอังกฤษ)……..……………….……………………………………………………………….…………………………………………

**โปรดนาเอกสารนี้และใบรับคาขอแนบมาพร้อม
การแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ในครั้งต่อไป**
Note :

ขอให้ผู้ยนื่ คาขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างนี้ และตรวจสอบด้วยตนเอง
พร้อมทั้งทาเครือ่ งหมาย( / ) : กรณีถูกต้องครบถ้วนตามข้อกาหนด หรือทาเครือ่ งหมาย ( X ) : กรณีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือทาเครือ่ งหมาย ( - ) : กรณีไม่จาเป็นต้องมี

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร
 กรณีขอให้พิจารณาในนามของผู้รับอนุญาตประกอบกิจการด้านอาหาร
สาเนาใบอนุญาต(ถ้ามี)  อ.2  สบ.1  อ.7 >> จานวน 1 ฉบับ
1.1 ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ
1.2 ประเภทอาหาร (ด้านหลังใบอนุญาต) สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคาขอฯ
 กรณีขอให้พิจารณาในนามบุคคล
2.1 สาเนาบัตรประชาชน (ที่มีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) >> จานวน 1 ฉบับ
2.2 สาเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) >> จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาหนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) >> จานวน 1 ฉบับ
3.1 ระบุอานาจให้ชัดเจน เช่น มอบให้ยื่นคาขอ/แก้ไขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทราบข้อบกพร่อง
3.2 กรณีผู้มอบอานาจเป็นนิติบุคคล ผู้มอบอานาจต้องครบถ้วนตามหนังสือรับรองการ
จดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรอง
 แบบคาขอให้พิจารณาอนุมัตสิ ูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร >> จานวน 2 ฉบับ
โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้
4.1 ชื่อสถานที่ตั้ง, เบอร์โทรศัพท์, e-mail และวันที่
4.2 ชื่อสถานที่
4.3 ระบุความประสงค์ ผลิต หรือ นำเข้ำ ผลิตภัณฑ์อาหาร (กรุณาระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง)
4.4 ชื่อสถานที่พร้อมที่ตั้งที่ประสงค์จะดาเนินการตามข้อ 4.3
4.5 กรณีนาเข้า : ระบุชื่อ และที่ตั้งสถานที่ผลิต
4.6 เลขที่ใบอนุญาตสถานที่ (ผลิต หรือ นาเข้า )
4.7 เหตุผลที่ยื่นขอให้พจิ ารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
4.8 ชื่อผลิตภัณฑ์ /อาหาร
4.9 สูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์*จากผู้ผลิต : แจ้งเป็นร้อยละของน้าหนักให้ครบ
100% (ฉบับจริง หรือสาเนาที่มีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4.10 กรรมวิธีการผลิตจากผู้ผลิต (ที่สอดคล้องกับสูตรส่วนประกอบที่แจ้ง)
(ฉบับจริง หรือสาเนาที่มีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4.11 ลักษณะของอาหาร (ผลิตภัณฑ์) เช่น เม็ดสามเหลี่ยมสีส้ม ผงสีขาว เป็นต้น
4.12 ภาชนะบรรจุ : แจ้งลักษณะภาชนะ สี ชนิดวัสดุ เป็นต้น
4.13 น้าหนักสุทธิ และน้าหนักต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
4.14 จุดประสงค์การจาหน่าย
4.15 วัตถุประสงค์การใช้
4.16 วิธีการใช้ หรือวิธีการเตรียม (สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องเตรียมในสภาพพร้อมบริโภค
ต้องแจ้งปริมาณผลิตภัณฑ์ (กรัม) และปริมาณน้า(มิลลิลิตร ) ที่ใช้ต่อการบริโภค 1 ครั้ง)
 เอกสารคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารที่ขอให้พจิ ารณาจากผู้ผลิต
โดยมีรายละเอียด เช่น ลักษณะของอาหาร ภาชนะบรรจุ น้าหนักสุทธิ วิธีการใช้ เป็นต้น
(ฉบับจริง หรือสาเนาที่มีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) แล้วแต่กรณี >> จานวน 2 ฉบับ
 เอกสารคุณภาพมาตรฐานของวัตถุเจือปน**ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต
(ฉบับจริง หรือสาเนาที่มีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) >> จานวน 2 ฉบับ
 เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่ระบุข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง
เช่น ชื่อสามัญของวัตถุเจือปนอาหาร, INS., หน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหาร, ปริมาณในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
(พิมพ์) >> จานวน 1 ฉบับ

ผูย้ นื่ คาขอ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

- ยกเลิก -

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

ผูย้ นื่ คาขอ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

 เอกสารคุณภาพมาตรฐานของวัตถุดบิ *** ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
โดยมีรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และแนวทางการขอให้พจิ ารณาอนุมัติสูตรฯจากผู้ผลิต
(ฉบับจริง หรือสาเนาที่มีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) แล้วแต่กรณี >> จานวน 2 ฉบับ
โปรดระบุ
1
2
3
4
5
 เอกสารอื่นๆ แล้วแต่กรณี >> จานวน 2 ฉบับ โปรดระบุ
1
2
3
4
5
หมายเหตุ : * ชื่อวัตถุดิบ (ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหาร) ที่แจ้งในเอกสารสูตรส่วนประกอบต้องตรงกับชื่อวัตถุดิบ / ชื่อสามัญของวัตถุดิบในเอกสารคุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบนั้นๆ
** เอกสารคุณภาพมาตรฐานของวัตถุเจือปนที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ชื่อสามัญของวัตถุเจือปนอาหาร 2.- แจ้ง INS. (International Numbering System) และ/หรือ เลขสารบอาหารของวัตถุเจือ
ปนอาหาร 3.- กรณีเป็นวัตถุเจือปนอาหารชนิดผสม ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบโดยคิดเป็นร้อยละของน้าหนัก และ/หรือเลขสารบอาหาร (ถ้ามี) ของวัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งต้องแจ้งชื่อสามัญ และ INS. (International Numbering
System) ของวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้เป็นส่วนประกอบด้วย 4.ปริมาณของวัตถุเจือปน (assay)

- ยกเลิก -

*** กรณีเป็นสารเคมี เช่น วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน เป็นต้น >> 1.ชื่อสามัญ 2.รูปแบบของสาร 3.ชื่อสารสาคัญ 4. ปริมาณสารสาคัญ 5.ข้อกาหนดคุณภาพมาตรฐาน
กรณีเป็น พืช หรือ สัตว์ >> 1.ชื่อสามัญ 2.ชื่อวิทยาศาสตร์ 3.ส่วนที่ใช้ 4.ลักษณะของวัตถุดิบ 5.ข้อกาหนดคุณภาพมาตรฐาน

กรณีเป็นสารสกัด /สารสังเคราะห์ >> 1.ชื่อสารสกัด 2.ชื่อวิทยาศาสตร์ และส่วนที่ใช้ของวัตถุดิบ 3.ชนิดและความเข้มข้นของตัวทาละลาย 4.อัตราส่วนระหว่างปริมาณวัตถุดิบ : สารสกัด
5.ชนิด และปริมาณสารสาคัญ 6.ข้อกาหนดคุณภาพมาตรฐาน

เฉพาะผู้ยื่นคาขอฯ

ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)

ลงชื่อ...............................................................................................(ผู้ยนื่ คาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)

เฉพาะเจ้าหน้าที่
ออกใบรับคาขอเลขที่……….............................................
ครั้งที่ 1 (ยื่นคาขอครั้งแรก)
 รับคาขอเพราะเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

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

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

รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการนับแต่วันถัดจากวันทีร่ ับคาขอ (ถ้ามี)

 รับคาขอแต่มีเงื่อนไข เพราะเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องพบข้อบกพร่องตามทีร่ ะบุข้างต้น

ลงชื่อ...............................................................................................(ผู้ยนื่ คาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)

ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการ นับแต่วันถัดจากวันทีร่ ับคาขอ

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

หากพ้นกาหนดจะยกเลิกและส่งคืนคาขอต่อไป(ให้ผู้ยนื่ คาขอลงนามรับทราบและรับสาเนาบันทึก)

ลงชื่อเจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบเบือ้ งต้น .................................................................................
วันที.่ .................................................................................................................................
ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่..................................................................................................
วันที.่ .................................................................................................................................

ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)

ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)

ข้าพเจ้าได้ยนื่ เอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องไว้จานวน...……..รายการตามทีร่ ะบุในบันทึกข้อบกพร่องแล้ว

 แก้ไขข้อบกพร่อง ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ................................................................(ผู้ยนื่ เอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอานาจ)
(..............................................................)

ลงชื่อเจ้าหน้าทีเ่ จ้าของเรื่อง ...........................................................................................
วันที.่ ...............................................................................................................................

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

 ขอส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบทัง้ หมด เนือ่ งจาก

คืนคาขอ
ลงชื่อ..............................................................................................(ผู้ยนื่ คาขอ/ผู้รับมอบอานาจ)
(............................................................................................)
วันที.่ ..............................................................................................



ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด



การแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ครบถ้วนถูกต้อง

ท่านมีสิทธิ์ยนื่ คาขอใหม่โดยจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไป
ตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนคาขอครั้งนีก้ ไ็ ด้ ขอให้ยนื่ คาอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้ง
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่..........................................................วันที.่ ................................

