
แบบตรวจสอบคําขอและบันทึกข�อบกพร�องสําหรับอาหารประเภท อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
� คําขอขึน้ทะเบียนตํารับอาหาร (อ.17)  � คําขออนุญาตใช�ฉลากอาหาร (สบ.3) 

 

ช่ือ-สกุล ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ...................................................................................................................................................... 

โทรศัพท�.................................................................. โทรสาร................................................. E-mail..................................................... 
ช่ือ-สกุล ผูดําเนินกิจการ/กรรมการบริษทั............................................................................................................................................... 
โทรศัพท�.................................................................. โทรสาร................................................. E-mail.....................................................
ช่ือสถานท่ีผลิต/นําเขา............................................................................................................................................................................. 
เลขท่ีใบอนุญาตผลิต/นําเขา/สถานท่ีผลิต............................................................................................................................................... 
ช่ืออาหาร (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................................. 
ช่ืออาหาร (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................................................ 

*โปรดนําเอกสารน้ีและใบรับคําขอ 
แนบมาพรอมการแกไขขอบกพร:อง 

(ถามี) ในคร้ังต:อไป* 

 
ขอใหผูยื่นคําขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารขางล:างน้ี และตรวจสอบดวยตนเอง 
พรอมท้ังทําเคร่ืองหมาย � กรณีถูกตองครบถวนตามขอกาํหนด หรือทําเคร่ืองหมาย � กรณีไม:ถูกตองหรือไม:ครบถวน หรือทําเคร่ืองหมาย – กรณีไม:จําเป>นตองมี 
 

รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร 
ผู�ยื่นคําขอ 
ตรวจสอบ 

เจ�าหน�าที ่
ตรวจสอบ 

บันทึกข�อบกพร�อง 

1.  คําขอ � อ.17 (1 ฉบับ)    � สบ.3 (2 ฉบับ) (พิมพ�เท:าน้ัน)    
- กรอกรายละเอียดครบถวน    
- ผูลงนาม    

2.  สําเนาใบอนุญาต � อ.2    � สบ.1, สบ.2    � อ.7    
- ใบอนุญาตยังไม:หมดอาย ุ    
- ประเภทอาหาร (ดานหลังใบอนุญาต) สอดคลองกับผลิตภัณฑ�ที่ยื่นคําขอฯ    

3.  กรณีนําเขา หนังสือจากผูผลิตฉบับจริงหรือสําเนา* จํานวน 1 ฉบับ    
3.1 สูตรส:วนประกอบครบ 100% 

- วัตถุเจอืปนอาหารแจงช่ือทางเคมี และ/หรือ INS Number หรือเลขสารบบอาหาร  
(ถามี) 

   

3.2 กรรมวิธีการผลิตสอดคลองสูตรฯ 
- กรณีใชความรอนในการฆ:าเช้ือ ตองแจงอุณหภูมิ เวลา และความดัน (ถามี) 

   

4.  ขอกําหนดเฉพาะ (Specification) ของวัตถุดิบ ฉบับจริงหรือสําเนา (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ    
5.  ขอกําหนดเฉพาะ (Specification) ของผลิตภัณฑ� ฉบับจริง (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ    
6.  รายงานผลการตรวจวิเคราะห�คุณภาพหรือมาตรฐาน จํานวน 1 ฉบับ    

- ตนฉบับ (กรณีใชผลวิเคราะห�ร:วม ใหส:งสําเนาผลวิเคราะห� และแจงเลขสารบบอาหาร 
หรือเลขรับคําขอฯ), หนังสือยินยอมและขอใชผลวิเคราะห� ฉบับจริง) 

   

- อายุผลวิเคราะห� ไม:เกิน 1 ป\    
- หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห�ตองเป>นของรัฐ หรือท่ีรัฐรับรอง หรือหองปฏิบัติการ 

ตรวจวิเคราะห�เอกชน ตองไดรับ ISO17025 พรอมแสดงหลักฐานประกอบ 
   

- ผลวิเคราะห�สอดคลองประกาศฯ ฉบบัท่ี 158 และประกาศฯท่ีเกี่ยวของ    
7.  ตนฉบับรายงานผลการตรวจวิเคราะห�เพิ่มเติม หรือสําเนา แลวแต:กรณี จํานวน 1 ฉบับ    

- อาหารท่ีมีถั่วลิสงเป>นส:วนประกอบ ตองส:งรายงานผลการตรวจวิเคราะห�ปริมาณ alfatoxin 
ฉบับจริง 

   

- ผลวิเคราะห�ภาชนะบรรจุพลาสติกท่ีมสีี ฉบับจริง หรือสําเนา     
8. ตนฉบับรายงานผลการตรวจวิเคราะห�ชนิดและปริมาณสารอาหาร จํานวน 1 ฉบับ กรณีที่ 

ฉลากแสดงปริมาณสารอาหาร (ยกเวนผลิตเพื่อส:งออก) 
   

9.  ใบรับรองสถานท่ีผลิต (กรณีนําเขา) ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ, สําเนา จํานวน 1 ฉบับ    
- ใบรับรองตองเป>นตนฉบับ หรือ กรณีเป>นสําเนาตองรับรองสําเนาหรือขอความน้ันๆโดย    

• หน:วยงานท่ีออกใบรับรองน้ัน    
• บุคคลท่ีรัฐรับรอง เช:น Notary Public     
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร 
ผู�ยื่นคําขอ 
ตรวจสอบ 

เจ�าหน�าที ่
ตรวจสอบ 

บันทึกข�อบกพร�อง 

• หน:วยงานของรัฐของประเทศผูผลิต    
• สถานทูตของประเทศผูผลิตในประเทศไทย เป>นตน    

- ใบรับรองตองยังไม:หมดอายุ กรณีไม:ระบุ ใหใชได 1 ป\ นับจากวันท่ีออกใบรับรองเท:าน้ัน    
- ระบุชื่อและท่ีต้ังสถานท่ีผลิต    
- ระบุมาตรฐานท่ีไดรับการรับรอง ไม:ตํ่ากว:าเกณฑ�ที่กาํหนดเป>นกฎหมายสําหรับอาหาร 
ประเภทท่ียื่นคําขอ 

   

- ขอบข:ายของผลิตภัณฑ�ที่ไดรับการรับรอง ตองครอบคลุมผลิตภัณฑ�ที่ยื่นคําขอ    

- หน:วยงานท่ีออกใบรับรอง (Certification Bodies) ตองเป>นหน:วยงานดังต:อไปน้ีเท:าน้ัน    
• หน:วยงานของรัฐของประเทศผูผลิต    
• หน:วยงานท่ีไดรับการรับรองจากหน:วยงานของรัฐของประเทศผูผลิต    
• สถานทูตของประเทศผูผลิตในประเทศไทย    
• Certification Bodies ท่ีไดรับการรับรองระบบงานจาก Accreditation bodies  

ท่ีสากลใหการยอมรับ 
   

10.  ฉลากอาหาร จํานวน 4 ฉบับ    

10.1 ฉลากภาษาไทย    
10.2 ฉลากภาษาต:างประเทศ (กรณีนําเขา, ถามี)    

- ช่ืออาหาร    
- ตรา/เคร่ืองหมายการคา (ถามี)    
- เลขสารบบอาหาร    
- ช่ือและท่ีต้ังผูผลิตหรือผูแบ:งบรรจุหรือผูนําเขา    

- ปริมาณของอาหาร    
- ส:วนประกอบท่ีสําคัญเป>นรอยละ เรียงจากมากไปนอย และค:าพลังงาน และ 

ปริมาณสารอาหารต:อ 100 กรัม (หรือ 100 มล.) และต:อปริมาณอาหารท่ีแนะนํา 
ใหบริโภค 1 คร้ัง 

   

- วัน เดือน และป\ ท่ีผลิต/แบ:งบรรจุ และหมดอาย ุ    
- คําแนะนําในการเกบ็รักษา โดยเฉพาะภายหลังการเปpดใช    
- วธิีเตรียม (ถามี)    
- แต:งกล่ินธรรมชาติ/เลียนธรรมชาติ/สังเคราะห� (ถามีการใช)    

- แสดง “อย:าใชเล้ียงทารกอายุตํ่ากว:า 6 เดือน”    
- ขอมูลสําหรับผูแพอาหาร (ถามี)    
- กลุ:มหนาท่ีวัตถุเจอืปนอาหารร:วมกับช่ือเฉพาะ หรือ INS number (ถามี)    
- ไม:มีรูปทารก ขอความและภาพ ท่ีส่ือความหมายของการเล้ียงทารกในลักษณะ 

ท่ีถือว:าเป>นส่ิงดีเลิศท่ีสุดท่ีพึงใหแก:ทารก 
   

11. เอกสารแสดงค:าความคลาดเคล่ือนของผลวิเคราะห�สารอาหารเทียบกับสารอาหารท่ีแสดง 
บนฉลากอาหาร จํานวน 1 ฉบับ (ถามีการ error) (ยกเวนผลิตเพื่อส:งออก) 

   

12. เอกสารเปรียบเทียบสารอาหารท่ีกล:าวอางบนฉลากกับสารอาหารตาม Thai DRI จํานวน 
1 ฉบับ (กรณีมีการกล:าวอางสารอาหาร) (ยกเวนผลิตเพื่อส:งออก) 

   

13. เอกสารหรือหลักฐานท่ีสนับสนุนการแสดงขอความหรือสัญลักษณ�บนฉลากอาหาร (ถามี)  
จํานวน 1 ฉบับ (ยกเวนผลิตเพื่อส:งออก) 

   

14. เอกสารหรือหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวของ (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ    
15. ตัวอย:างอาหาร (ถามี) จํานวน 1 หน:วย    
16. กรณีผลิต ผลิตภัณฑ�เป>นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปpดสนิท    

- ชนิดกรดตํ่า ส:งเอกสาร F0, Heat distribution**, Heat penetration*** จํานวน 1 ฉบับ    
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร 
ผู�ยื่นคําขอ 
ตรวจสอบ 

เจ�าหน�าที ่
ตรวจสอบ 

บันทึกข�อบกพร�อง 

       - ชนิดท่ีปรับกรด ส:งเอกสารวิธกีารปรับใหไดสภาพความเป>นกรด-ด:างสมดุล       
         (Equilibrium pH) จํานวน 1 ฉบับ 

   

17. กรณีผลิตเพื่อส:งออก ท่ีผลิตภัณฑ�มีคุณภาพหรือมาตรฐานไม:เป>นไปตามกฎหมายประเทศไทย 
ใหส:งหลักฐานอย:างใดอย:างหน่ึง 

   

- หนังสือจากผูส่ังซ้ือ โดยมีรายละเอยีดว:าผลิตภัณฑ�ที่มีส:วนประกอบน้ีมีคุณภาพหรือ 
มาตรฐานสอดคลองกับกฎหมายของประเทศผูส่ังซ้ือ ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบบั หรือ  

   

- กฎหมายของประเทศผูส่ังซ้ือฉบับสําเนา จํานวน 1 ฉบับ    
18. กรณีผลิตเพื่อส:งออกท่ีฉลากแสดงรายละเอยีดไม:เป>นไปตามกฎหมายประเทศไทย    

- ผูผลิตหรือผูส่ังซ้ือ ส:งหนังสือรับรองการแสดงฉลากว:าสอดคลองกับกฎหมายของประเทศ 
ผูส่ังซ้ือ ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ 

   

19. สําเนาหนังสือมอบอํานาจ จํานวน 1 ฉบับ    
เฉพาะผู�ยื่นคําขอฯ เฉพาะเจ�าหน�าที ่ ออกใบรับคําขอเลขท่ี........................................ 

ครั้งที่ 1 (ยื่นคําขอครั้งแรก)  ครั้งที่ 1 (ยื่นคําขอครั้งแรก)  
ลงช่ือ............................................................................................(ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ) 

(............................................................................................) 
วันท่ี............................................................................................................................................ 
 
รับทราบขอบกพร:อง และจะแกไขใหแลวเสร็จภายใน 10 วันทําการนับแต:วันถัดจากวันท่ี
รับคําขอ (ถามี) 
ลงช่ือ............................................................................................(ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ) 

(............................................................................................) 
วันท่ี............................................................................................................................................ 

� รับคําขอเพราะเอกสารครบถวนถูกตอง 
 
� รับคําขอแต:มีเง่ือนไข เพราะเอกสารไม:ถูกตองพบขอบกพร:องตามท่ีระบุ

ขางตน ตองแกไขใหแลวเสร็จภายใน 10 วนัทําการ นับแต:วันถัดจากวันท่ี
รับคําขอ หากพนกําหนดจะยกเลิกและส:งคืนคําขอต:อไป (ใหผูยื่นคําขอ
ลงนามรับทราบและรับสําเนาบันทึก) 

ลงช่ือเจาหนาท่ีตรวจสอบเบื้องตน.................................................................. 
วันท่ี................................................................................................................. 
ลงช่ือพนักงานเจาหนาท่ีผูพิจารณา................................................................. 
วันท่ี................................................................................................................. 

ครั้งที่ 2 (การแก�ไขข�อบกพร�อง)  ครั้งที่ 2 (การแก�ไขข�อบกพร�อง) 
ขาพเจาไดยื่นเอกสารการแกไขขอบกพร:องไวจํานวน.............รายการตามท่ีระบุในบันทึก
ขอบกพร:องแลว 
ลงช่ือ..............................................................(ผูยื่นเอกสารแกไขขอบกพร:อง/ผูรับมอบอํานาจ) 

(..............................................................) 
วันท่ี............................................................................................................................................ 

� แกไขขอบกพร:อง ครบถวน 
ลงช่ือเจาหนาท่ีเจาของเร่ือง............................................................................ 
วันท่ี................................................................................................................. 
 
� ขอส:งคืนคําขอและเอกสารประกอบท้ังหมด เน่ืองจาก 
� ไม:มาแกไขขอบกพร:องภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

รับคืนคําขอ  � การแกไขขอบกพร:องไม:ครบถวน 
ลงช่ือ............................................................................................(ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ) 

(............................................................................................) 
วันท่ี............................................................................................................................................ 

ท:านมีสิทธิ์ยื่นคําขอใหม: โดยจัดเตรียมเอกสารใหถูกตองครบถวน และ
สอดคลองเป>นไปตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ�การคืนคําขอคร้ังน้ีก็ได ขอให
ยื่นคําอุทธรณ�เป>นหนังสือต:อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ไดภายใน 
15 วันทําการ นับแต:วันท่ีไดรับแจง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ลงช่ือพนักงานเจาหนาท่ี.................................................................................. 
วันท่ี................................................................................................................. 

* รับรองสําเนาโดยผูดําเนินกิจการตามใบอนุญาตหรือกรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พรอมแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีคัดลอกจากกระทรวง
พาณิชย�ไวไม:เกิน 6 เดือนถึงวันท่ีขออนุญาต 
** การกระจายความรอนหรืออุณหภูมภิายในเคร่ืองฆ:าเช้ือ 
*** อัตราการแทรกผ:านความรอนหรืออุณหภูมิภายในเคร่ืองฆ:าเช้ือ 

 


