
F-F2-02 D (Rev.1 ม.ิย.58)

เลขที่ใบอนุญาตผลติ/น าเข้า/สถานที่ผลติ(ถ้ามี).................................................................................................................
ชื่ออาหาร(ภาษาไทย)……........……….………....……………………………………………………………………………..………….................
ชื่ออาหาร(ภาษาอังกฤษ)……............……………………………………………………………………………….………………………………....

ขอให้ผู้ยื่นค าขอจดัเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างลา่งน้ี และตรวจสอบตนเอง
พร้อมทั้งท าเครือ่งหมาย ( / ) : กรณีถูกตอ้งครบถ้วนตามข้อก าหนด  หรือท าเครือ่งหมาย ( X ) : กรณีไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถ้วน  หรือท าเครือ่งหมาย ( - ) : กรณีไม่จ าเป็นตอ้งมี

ผู้ยืน่ค ำขอ

ตรวจสอบ

เจ้ำหนำ้ที่

ตรวจสอบ

1. กรณีขอให้พิจารณาในนามของผู้รับอนุญาตประกอบกิจการดา้นอาหาร

    1.1 ใบอนุญำตยงัไมห่มดอำยุ
    1.2 ประเภทอำหำร (ด้ำนหลังใบอนุญำต) สอดคล้องกบัผลิตภัณฑ์ที่ยื่นค ำขอฯ

   2.1 ส ำเนำบัตรประชำชน (ที่มกีำรลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง) >> จ ำนวน 1 ฉบับ
   2.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ที่มกีำรลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง) >> จ ำนวน 1 ฉบับ
3. ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจ (ถ้ามี) >> จ านวน 1 ฉบับ
    3.1 ระบุอ ำนำจให้ชดัเจน เชน่ มอบให้ยื่นค ำขอ/แกไ้ขเพิ่มเติม/ลงชื่อรับทรำบขอ้บกพร่อง
    3.2 กรณีผู้มอบอ ำนำจเป็นนิติบุคคล ผู้มอบอ ำนำจต้องครบถว้นตำมหนังสือรับรองกำร

  จดทะเบียน และต้องแนบหนังสือรับรอง
4. แบบค าขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลติภัณฑ์ >> จ านวน 2 ฉบับ
    โดยกรอกรำยละเอยีดให้ครบถว้นถกูต้อง ดังนี้
    4.1 ชื่อสถำนที่ต้ัง และเบอร์โทรศัพท์

    4.3 ชื่อผลิตภัณฑ์
    4.4 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ : แจง้ตำมลักษณะที่แท้จริง เชน่ เมด็ ผง แคปซูล เป็นต้น
    4.5 ภำชนะบรรจ ุ: แจง้ลักษณะภำชนะ สี ชนิดวสัดุ เป็นต้น

        - กรณีเป็นของเหลว >> แจง้เป็นปริมำตรสุทธ ิ
    4.7 สูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์*จากผู้ผลติ : แจง้เป็นร้อยละของน้ ำหนักให้ครบ 100%
        (ฉบับจริง หรือส ำเนำที่มกีำรลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง)

 วตัถแุต่งกล่ินรส แจง้ ชื่อกล่ิน, ชนิด (กรณีน ำเขำ้), แจง้เลขสำรบบ (กรณีผลิต)
 วตัถเุจอืปนอำหำร แจง้ ชื่อทำงเคม ีและ/หรือ INS Number หรือ E Number

หรือ เลขสำรบบอำหำร (ถำ้มี)
 สำรอำหำรแจง้แหล่ง (ถำ้มี)

    4.8 กรรมวธิกีำรผลิตจากผู้ผลติ (ที่สอดคลอ้งกับสตูรสว่นประกอบที่แจง้)

    4.9 วตัถปุระสงค์ /ผลของกำรใช ้
         - วตัถปุระสงค์กำรใช ้เชน่ ใชเ้ป็นวตัถใุห้ควำมหวำนแทนน้ ำตำล เป็นต้น
         - ผลของกำรใช ้(ได้มำจำกกำรค ำนวณ หรือผลวเิครำะห์) 

    4.10 วธิกีำรใช ้เชน่ ผสมโดยตรงในอำหำรและเคร่ืองด่ืม เป็นต้น

    4.12 เอกสารคุณภาพมาตรฐานของวตัถุเจอืปน**ที่ใชเ้ป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

1
2

    **โปรดน าเอกสารน้ีและใบรบัค าขอแนบมาพรอ้ม
การแก้ไขขอ้บกพรอ่ง (ถ้ามี) ในครั้งตอ่ไป**

Note :

แบบตรวจสอบ และบันทึกขอ้บกพร่องการ"ขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลติภณัฑ์"
(เฉพาะวตัถุให้ความหวานแทนน้ าตาลตามประกาศฯ ฉบับที่ 121 พ.ศ. 2532 เรื่อง อาหารส าหรับผู้ที่ตอ้งการควบคุมน้ าหนัก)

บันทึกข้อบกพร่องรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

โทรศัพท์....................................................................E-mail…..........……………………………..................………...........................
ชื่อสถานที่ผลติ/น าเข้า(ถ้ามี)……….………...………………...…………………......………….................................................................

ชื่อ-สกุลผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ.....................................................................................................................................

    4.2 ระบุควำมประสงค์ ผลิต หรือ น ำเขำ้ ผลิตภัณฑ์ (กรุณำระบุอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง)

        (ฉบับจริง หรือส ำเนำที่มกีำรลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง)

    4.11 ชนิดของอำหำรและปริมำณกำรใชผ้ลิตภัณฑ์ที่ให้พิจำรณำนี้ เชน่ เคร่ืองด่ืมโดยใส่
 ผลิตภัณฑ์ 1 ซอง (4 กรัม) ต่อเคร่ืองด่ืม 1 แกว้ (ประมำณ 250 มลิลิลิตร)  เป็นต้น

           เชน่ ผลิตภัณฑ์ 1 กรัมหวำนเท่ำกบัน้ ำตำลทรำย 4 กรัม เป็นต้น

    จากผู้ผลติ (ฉบับจริง หรือส ำเนำที่มกีำรลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง) โปรดระบุ

        - กรณีเป็นของแขง็ หรือกำ๊ซ >> แจง้เป็นน้ ำหนักสุทธ ิ

2. กรณีขอให้พิจารณาในนามบุคคล

    ส าเนาใบอนุญาต(ถ้ามี)    อ.2    สบ.1    อ.7   >> จ านวน 1 ฉบับ

    4.6 ขนำดบรรจ ุ(แจง้เพิ่มเติม)



ผู้ยืน่ค ำขอ

ตรวจสอบ

เจ้ำหนำ้ที่

ตรวจสอบ
บันทึกข้อบกพร่องรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร

3
4
5

    4.13 เอกสารคุณภาพมาตรฐานของวตัถุดบิ***ที่ใชเ้ป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลติ

1
2
3
4
5

  4.14 เอกสารคุณภาพมาตรฐานของผลติภัณฑ์วตัถุให้ความหวานแทนน้ าตาลที่ขอให้พิจำรณำ

   เชน่ ปริมำณควำมชื้น, ปริมำณตะกั่ว, ปริมำณสำรหนู เป็นต้น

                 กรณีเป็น พืช หรือ สัตว์ >> 1.ชื่อสำมัญ 2.ชื่อวทิยำศำสตร์ 3.ส่วนที่ใช้ 4.ลักษณะของวตัถุดิบ 5.ข้อก ำหนดคุณภำพมำตรฐำน

ออกใบรับค าขอเลขที.่.............................................

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

ลงชื่อ...............................................................................................(ผู้ยืน่ค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ)  รับค าขอเพราะเอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง

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

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

รับทราบขอ้บกพร่อง และจะแก้ไขให้แลว้เสร็จภายใน 10 วนัท าการนับแตว่นัถัดจากวนัทีร่ับค าขอ (ถ้ามี)  รับค ำขอแต่มเีง่ือนไข เพรำะเอกสำรไมค่รบถว้นถกูต้องพบขอ้บกพร่องตำมทีร่ะบุขำ้งต้น

ลงชื่อ...............................................................................................(ผู้ยืน่ค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ) ต้องแกไ้ขใหแ้ล้วเสร็จภำยใน 10 วันท ำกำร นับแต่วันถดัจำกวันทีรั่บค ำขอ 

        (.............................................................................................) หำกพ้นก ำหนดจะยกเลิกและส่งคืนค ำขอต่อไป(ใหผู้้ยื่นค ำขอลงนำมรับทรำบและรับส ำเนำบนัทกึ)

วันที่................................................................................................. ลงชื่อเจำ้หน้ำทีต่รวจสอบเบือ้งต้น ..........................................................................................

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

ลงชื่อพนักงำนเจำ้หน้ำที่...........................................................................................................

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

ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง) ครั้งที่ 2 (การแก้ไขข้อบกพร่อง)

ขา้พเจา้ไดย้ืน่เอกสารการแก้ไขขอ้บกพร่องไวจ้ านวน………...รายการตามทีร่ะบุในบันทึกขอ้บกพร่องแลว้  แก้ไขข้อบกพร่อง ถูกตอ้งครบถ้วน

ลงชื่อ................................................................(ผู้ยืน่เอกสำรแกไ้ขขอ้บกพร่อง/ผู้รับมอบอ ำนำจ) ลงชื่อเจำ้หน้ำทีเ่จำ้ของเร่ือง ........................................................................................................

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

วันที่................................................................  ขอสง่คืนค าขอและเอกสารประกอบทัง้หมด เน่ืองจาก

          ไม่มาแก้ไขขอ้บกพร่องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
          การแก้ไขขอ้บกพร่อง ไม่ครบถ้วนถูกตอ้ง

ลงชื่อ..............................................................................................(ผู้ยืน่ค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ)        ท่ำนมสิีทธิ์ยืน่ค ำขอใหมโ่ดยจดัเตรียมเอกสำรใหถ้กูต้องครบถว้นและสอดคล้องเป็นไป

       (............................................................................................) ตำมกฎหมำย หรือจะอทุธรณ์กำรคืนค ำขอคร้ังนีก้ไ็ด้ ขอใหย้ืน่ค ำอทุธรณ์เป็นหนังสือต่อ

วันที่............................................................................................... เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้ภำยใน 15 วันท ำกำร นับแต่วันทีไ่ด้รับแจง้

จงึเรียนมำเพือ่โปรดทรำบ

ลงชื่อพนักงำนเจำ้หน้ำที่..................................................................วันที่...................................

เฉพาะผู้ยื่นค าขอฯ 

    (ฉบับจริง หรือส ำเนำที่มกีำรลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง)

   จากผู้ผลติ (ฉบับจริง หรือส ำเนำที่มกีำรลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง) โดยมรีำยละเอยีด

                กรณีเป็นสำรสกดั /สำรสังเครำะห ์>> 1.ชื่อสำรสกดั 2.ชื่อวทิยำศำสตร์ และส่วนที่ใช้ของวตัถุดิบ 3.ชนิดและควำมเข้มข้นของตัวท ำละลำย 4.อตัรำส่วนระหวำ่งปริมำณวตัถุดิบ : สำรสกดั
                                                           5.ชนิด และปริมำณสำรส ำคัญ 6.ข้อก ำหนดคุณภำพมำตรฐำน

หมายเหตุ :  * ชื่อวตัถุดิบ (ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อำหำร) ที่แจ้งในเอกสำรสูตรส่วนประกอบต้องตรงกบัชื่อวตัถุดิบ / ชื่อสำมัญของวตัถุดิบในเอกสำรคุณภำพมำตรฐำนของวตัถุดิบนั้นๆ

              *** กรณีเป็นสำรเคม ีเช่น วติำมิน แร่ธำตุ กรดอะมิโน เป็นต้น >> 1.ชื่อสำมัญ 2.รูปแบบของสำร 3.ชื่อสำรส ำคัญ 4. ปริมำณสำรส ำคัญ 5.ข้อก ำหนดคุณภำพมำตรฐำน

เฉพาะเจา้หน้าที่

** เอกสำรคุณภำพมำตรฐำนของวตัถุเจือปนที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ มีรำยละเอยีด ดังนี้  1. ชื่อสำมัญของวตัถุเจือปนอำหำร 2.- แจ้ง INS. (International Numbering System) และ/หรือ เลขสำรบอำหำรของวตัถุ
เจือปนอำหำร 3.- กรณีเป็นวตัถุเจือปนอำหำรชนิดผสม ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบโดยคิดเป็นร้อยละของน้ ำหนัก และ/หรือเลขสำรบอำหำร (ถ้ำม)ี ของวตัถุเจือปนอำหำร ซ่ึงต้องแจ้งชื่อสำมัญ และ INS. (International Numbering
 System) ของวตัถุเจือปนอำหำรที่ใช้เป็นส่วนประกอบด้วย 4.ปริมำณของวตัถุเจือปน (assay)

คืนค าขอ

  4.15 แบบค าขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลติภัณฑ์ หน้า 2 (เอกสำรรำยละเอยีด
คุณภำพมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์) ระบุรำยละเอยีดให้สอดคล้องกบั หน้ำ 1 ตำมขอ้เท็จจริง


