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□ ค ำขอขึ้นทะเบียนต ำรับอำหำร (อ.17)

□ ค ำขออนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร (สบ.3)
ช่ือ-สกุลผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ
โทรศัพท์                                       E-mail
ช่ือสถำนท่ีผลิต/น ำเข้ำ
เลขท่ีใบอนญุำตผลิต/น ำเข้ำ/สถำนท่ีผลิต
ช่ืออำหำร (ภำษำไทย)
ช่ืออำหำร (ภำษำอังกฤษ)

ผู้ยื่นค ำขอ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

1. ค ำขอฯ ค ำขอ  อ.17 (1 ฉบบั)     สบ.3 (2 ฉบบั) (พิมพ์เทำ่น้ัน)
***ในแบบ อ.17 โปรดเขียนตัวบรรจงหรือพมิพร์ำยละเอียด จ ำนวน 1 ฉบบั และลงลำยมือช่ือจริง***
***ในแบบ สบ.3 โปรดพมิพร์ำยละเอียดเท่ำนั้น หำ้มแก้ไขด้วยลำยมือเด็ดขำด จ ำนวน 1 ฉบบั และลงลำยมือช่ือจริง***

กรอกรำยละเอียดครบถ้วน (ดูในค ำแนะน ำกำรกรอกเอกสำร)
- ประเภทประกำศฯ (ใหร้ะบฉุบบัท่ีและป ีพ.ศ. ท่ีออกประกำศของอำหำรนั้นๆ)
เช่น วตัถุเจือปนอำหำรใหร้ะบ ุฉบบัท่ี 281(พ.ศ.2547)และ ฉบบัท่ี 363(พ.ศ.2556)
- ชื่ออำหำรภำษำไทย 

(วตัถุเจือปนอำหำรท่ีผลิตหรือน ำเข้ำเพื่อจ ำหนำ่ยต้องมีช่ือภำษำไทยใหแ้สดงช่ืออำหำร
และก ำกับด้วยค ำวำ่ "(วตัถุเจือปนอำหำร)" หรือ "(กลุ่มหนำ้ท่ี )" )
เช่น สีอินดิโกคำร์มีน (วตัถุเจือปนอำหำร) หรือ สีอินดิโกคำร์มีน (สีผสมอำหำร) เปน็ต้น
***หำกประสงค์จะแสดงช่ือตรำหรือเคร่ืองหมำยกำรค้ำใหใ้ส่ในวงเล็บต่อท้ำยจำกช่ืออำหำร
เช่น สีอินดิโกคำร์มีน (วตัถุเจือปนอำหำร) (ตรำ บบีี) 
- ชื่ออำหำรภำษำอังกฤษ (ต้องมีควำมหมำยสอดคล้องกับช่ืออำหำรภำษำไทยด้วย)
เช่น INDIGO CARMINE (FOOD ADDITIVE) (BB BRAND) 
- ประเภทอำหำร (แจ้งใหส้อดคลองตำมช่ือกลุ่มอำหำรควบคุมเฉพำะนั้นๆ)
เช่น วตัถุเจือปนอำหำร
- ชนิดของอำหำร (แจ้งชนดิของวตัถุเจือปนอำหำร)
เช่น วตัถุเจือปนอำหำรชนดิเด่ียว หรือ วตัถุเจือปนอำหำรฃนดิผสม
- ลักษณอำหำร (แจง้ตำมขอ้เท็จจริงซ่ึงจะต้องตรงกบัรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะหอ์ำหำร)
เช่น ผงละเอียดสีขำว
- ชนิดภำชนะบรรจุ (ระบโุดยละเอียดท้ังภำชนะบรรจุและฝำ)
เช่น ถังโลหะและฝำโลหะ

กรณีเปน็พลำสติก ต้องแจ้งชนดิและสีของพลำสติก เช่น กล่องกระดำษ (ภำยในบรรจุ
ถุงพลำสติก พอีี ใสไม่มีสี) หรือ ถังและฝำพลำสติก พพี ีสีขำว

กรณีอำหำรเปน็ของเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว บรรจุในภำชนะหรือฝำท่ีมีสี จะต้องมีผล
วเิครำะหต์ำม ป.สธ.ฉ.295 ยกเวน้ใช้บรรจุอำหำรท่ีมีลักษณะแหง้ หรือพลำสติกท่ีใสไม่มีสี
หรือ สีขำว
- ขนำดบรรจุ (ระบไุด้ 2 แบบ คือ แจ้งทุกขนำด และ แจ้งเปนช่วง)
เช่น น  ำหนกัสุทธ ิ50, 100 และ 150 กิโลกรัม หรือ น  ำหนกัสุทธ ิ50-150 กิโลกรัม

แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกขอ้บกพร่องส ำหรับอำหำรประเภท วัตถุเจือปนอำหำร

*โปรดน ำเอกสำรนี้และใบรับค ำขอ 
แนบมำพร้อมกำรแกไ้ขข้อบกพร่อง 

ในคร้ังต่อไป(ถ้ำมี)*

ขอใหผู้้ยื่นค ำขอจัดเรียงเอกสำรตำมบญัชีรำยกำรเอกสำรข้ำงล่ำงนี้ และตรวจสอบตนเอง พร้อมท้ังท ำเคร่ืองหมำย √ กรณีถูกต้องครบถ้วนตำมข้อก ำหนด 

หรือท ำเคร่ืองหมำย × กรณีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือท ำเคร่ืองหมำย – กรณีไม่จ ำเปน็ต้องมี

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร บนัทกึขอ้บกพรอ่ง
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ตรวจสอบ ตรวจสอบ

***ใหแ้จ้งเปน็ระบบเมตริก อำหำรท่ีเปน็ของแข็ง แหง้หรือผง ใหแ้จ้งเปน็ น้ ำหนกัสุทธ ิ
(หนว่ยเปน็ กิโลกรัม), อำหำรท่ีเปน็ของเหลว ใหแ้จ้งเปน็ ปริมำตรสุทธ ิ(หนว่ยเปน็ ลิตร)
อำหำรท่ีมีลักษระกึ่งแข็งกึ่งเหลว อำจแจ้งเปน็ น้ ำหนกัสุทธหิรือปริมำตรสุทธ ิก็ได้
- สูตรส่วนประกอบ (เหมำะสมสอดคล้องกบัลักษณะของผลิตภณัฑ์,ปลอดภยัในกำรบริโภค)

- (วตัถุเจือปนอำหำร ใหแ้จ้งช่ือสำมัญวตัถุเจือปนอำหำรก ำกับด้วยเลขรหสั INS หรือ
เลขรหสัสำกลอื่นๆ ของสำรเคมีนั้น และปริมำณเปน็ร้อยละของวตัถุดิบหรือส่วนประกอบ
ตำมควำมเปน็จริง เรียงตำมล ำดับจำกมำกไปนอ้ย ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
***กรณีมีวตัถุเจือปนอำหำรลักษณะผสมในส่วนประกอบใหแ้จ้งสูตรย่อยนั้นด้วย

- อำหำรหรือวตัถุอื่นนอกจำกวตัถุเจือปนอำหำร ใหแ้จ้งช่ือสำมัญหรือช่ือท่ัวไปของ

ส่วนประกอบนั้น และปริมำณเปน็ร้อยละ
***กรณีท่ีไม่สำมำรถกรอกข้อมูลครบถ้วนในแบบค ำขอฯได้ ใหแ้นบหลักฐำนสูตรส่วน-
ประกอบจำกผู้ผลิต แล้วระบใุนค ำขอวำ่ "ตำมเอกสำรแนบ"
- กรรมวิธีกำรผลิต (วัตถดิุบและสำรช่วยในกระบวนกำรผลิตรวมถงึสำรท่ีใช้เพื่อวัตถปุระสงค์
ทำงเทคโนโลยีกำรผลิต จะต้องสอดคล้องกับข้อก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำนท่ีใช้อ้ำงอิง)
***กรณีท่ีไม่สำมำรถกรอกข้อมูลครบถ้วนในแบบค ำขอฯได้ ใหแ้นบหลักฐำนกรรมวธิี
กำรผลิตจำกผู้ผลิต แล้วระบใุนค ำขอวำ่ "ตำมเอกสำรแนบ"
- อำยุกำรเก็บรกัษำ (แจ้งใหส้อดคล้องกับเอกสำรคุณภำพมำตรฐำนของผลิตภณัฑ์)
- ผู้รบัอนุญำตผลิต

- ผู้รบัอนุญำตผลิตชื่อ ..... (กรอกเฉพำะกรณผีลิตเทำ่น้ัน)
กรณีเปน็บคุคลธรรมดำ ใหแ้จ้งช่ือและช่ือสกุลตรงกับช่ือผู้รับอนญุำตผลิตอำหำรตำม

ใบอนญุำตผลิตอำหำร (อ.2) เช่น นำยสนั่น สิริธำร
กรณีเปน็นติิบคุคล ใหแ้จ้งช่ือและช่ือสกุลของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนติิบคุคลนั้นๆ 

เช่น บริษทั สำมเหล่ียม จ ำกัด โดยมีนำยกล้ำ เก่งกำจ เปน็ผู้ด ำเนนิกิจกำร
- สถำนที่ผลิตชื่อ
กรณีผลิต กรอกช่ือและท่ีต้ังสถำนท่ีผลิตอำหำรใหต้รงกับใบอนญุำตผลิตอำหำร (อ.2)
กรณีน ำเข้ำ กรอกช่ือและท่ีต้ังสถำนท่ีผลิตอำหำรตำมข้อเท็จจริงท่ีปรำกฏในใบรับรอง

สถำนท่ีผลิตอำหำรส ำหรับกำรน ำเข้ำอำหำร โดยกรอกเปน็ภำษำอังกฤษ
- ผู้รบัอนุญำตน ำเขำ้

กรอกช่ือและท่ีต้ังสถำนท่ีน ำเข้ำอำหำรใหต้รงกับข้อเท็จจริงในใบอนญุำตน ำเข้ำ อ.7

- ใบอนุญำตผลิต/น ำเขำ้ที่....(ใหร้ะบเุลขท่ีและวนัท่ีได้รับอนญุำตในใบ อ.2 และ อ.7)

- ผลกำรตรวจวิเครำะหอ์ำหำรจำก...(แจ้งช่ือหนว่ยงำนท่ีคณะกรรมกำรใหก้ำรยอมรับ)

เช่น กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
- ผู้ลงนำม (ลงนำมผู้ด ำเนนิกิจกำร/กรรมกำรผู้จัดกำรซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทั)

- ใหผู้้ท่ีมีช่ือตรงกับใบอนญุำต อ.2 หรือ อ.7 ลงลำยมือช่ือใหล้งลำยมือช่ือและพมิพ์
หรือเขียนช่ือ-สกุลตัวบรรจง ก ำกับลำยมือช่ือเปน็ภำษำไทยข้ำงใต้

- หำกเปน็กรรมกำรของนติิบคุคล ใหล้งลำยมือช่ือ และ/หรือ ประทับตรำส ำคัญ 
ตำมรำยละเอียดท่ีระบไุวใ้นหนงัสือรับรองกำรจดทะเบยีนนติิบคุคล (พร้อมแนบส ำเนำหนงัสือ
รับรองกำรจดทะเบยีนฯ ประกอบด้วย)
***ใหล้งลำยมอืช่ือและพมิพห์รือเขยีนช่ือ-สกลุตัวบรรจง ก ำกบัลำยมอืชื่อเปน็ภำษำไทยขำ้งใต้***

- ค ำรบัรอง (ระบตุำมข้อเท็จจริงท่ีปรำกฎ)
เช่น "ขอรับรองวำ่อำหำรท่ีขอขึ้นทะเบยีนมีรำยละเอียดเปน็ไปตำมประกำศกระทรวง-
สำธำรณสุขวำ่ด้วยเร่ือง วตัถุเจือปนอำหำร"
"ขอรับรองวำ่ฉลำกทุกภำชนะบรรจุและทุกขนำดบรรจุมีลักษณะเหมือนกันทุกประกำร"

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร บนัทกึขอ้บกพรอ่ง
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"ขอรับรองวำ่อำหำรท่ีส่งวเิครำะหเ์ปน็ตัวเดียวกับท่ีน ำมำขอขึ้นทะเบยีนฯ"
2. ส ำเนำใบอนุญำต(ทกุหน้ำ,ทกุแผ่น) □ อ.2    □ สบ.1    □ อ.7

- ใบอนญุำตยังไม่หมดอำยุ
- ประเภทอำหำร (ด้ำนหลังใบอนญุำต) - สอดคล้องกับผลิตภณัฑ์ท่ียื่นค ำขอฯ
เอกสำรประกอบค ำขอจำกผู้ผลิตฉบบัจริง หรือส ำเนำท่ีรับรองโดยผู้ด ำเนนิกิจกำร จ ำนวน 1 ฉบบั
***หลักฐำนจำกผู้ผลิต ฉบบัจริงท่ีต้องมีกำรลงลำยมือช่ือหรือประทับตรำส ำคัญของหนว่ยงำนผู้ผลิต กรณีเปน็เอกสำรอิเล็กทรอนกิส์

หรือฉบบัส ำเนำ (จะต้องมีลำยมือช่ือหรือประทับตรำส ำคัญของหนว่ยงำนผู้ผลิต) ใหผู้้รับอนญุำตน ำเข้ำรับรองวำ่ “เปน็เอกสำรจำกผลิตจำกผู้ผลิตจริง” 
และลงลำยมือช่ือก ำกับไวด้้วย***
3. เอกสำรแจ้งสูตรส่วนประกอบครบ 100 % จำกผู้ผลิต 

- (วตัถุเจือปนอำหำร ใหแ้จ้งช่ือสำมัญวตัถุเจือปนอำหำรก ำกับด้วยเลขรหสั INS หรือ
เลขรหสัสำกลอื่นๆ ของสำรเคมีนั้น และปริมำณเปน็ร้อยละของวตัถุดิบหรือส่วนประกอบ
ตำมควำมเปน็จริง เรียงตำมล ำดับจำกมำกไปนอ้ย ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 

- แจ้งเลขสำรบบอำหำร(กรณีผลิต/แบง่บรรจุ)
- แจ้งช่ือและชนดิของวตัถุแต่งกล่ินรสท่ีใช้
- แจ้งกลุ่มหนำ้ท่ีหรือวตัถุประสงค์ของกำรใช้วตัถุเจือปนอำหำรนั้นๆ เช่น Process Aid

***กรณีมีวตัถุเจือปนอำหำรลักษณะผสมในส่วนประกอบใหแ้จ้งสูตรย่อยนั้นด้วย***
- อำหำรหรือวตัถุอื่นนอกจำกวตัถุเจือปนอำหำร ใหแ้จ้งช่ือสำมัญหรือช่ือท่ัวไปของ

ส่วนประกอบนั้น และปริมำณเปน็ร้อยละ
4. เอกสำรแจ้งกรรมวิธีกำรผลิต 

- แจ้งกรรมวธิกีำรผลิต วตัถุดิบท่ีใช้ในกำรผลิต สำรช่วยในกระบวนกำรผลิตรวมถึงสำร

ท่ีใช้เพื่อวตัถุประสงค์ทำงเทคโนโลยีกำรผลิต
- ระบช่ืุอสำมัญ(ช่ือเต็ม) ของวตัถุดิบหรือสำร
- กรณีท ำแหง้ ใหร้ะบกุระบวนกำรท ำแหง้(ถ้ำม)ี
- แจ้งกรรมวธิผีลิตวตัถุเจือปนอำหำรตำมข้อเท็จจริงและสอดคล้องกับผลิตภณัฑ์

***หำกมีกำรใช้วตัถุเจือปนอำหำรนอกเหนอืจำกท่ีก ำหนดในประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
จะต้องได้รับควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ***
5. เอกสำรแจ้งขอ้ก ำหนดคุณภำพหรอืมำตรฐำนของผลิตภณัฑ์
- แนบข้อก ำหนดคุณภำพมำตรฐำนของวตัถุดิบผลิตภณัฑ์ (Finish product specification)

- แจ้งรำยละเอียด ภำชนะบรรจุ อำยุเก็บรักษำและข้อแนะน ำในกำรเก็บรักษำอำหำร

- แนบ JECFA* Specification ของวตัถุเจือปนอำหำรแต่ละตัวประกอบมำด้วย 
ชนิดเดี่ยว
- แนบข้อก ำหนดคุณภำพฯ ใหค้รบถ้วนทุกรำยกำรตำมท่ีก ำหนด JECFA* Specification 
- มีข้อก ำหนดคุณภำพฯ ครบถ้วนตำมท่ีก ำหนดในประกำศฯ FA ชนดิเด่ียว 
- แนบเอกสำรจำกผู้ผลิตแสดงค ำรับรองคุณภำพหรือมำตรฐำนของวตัถุเจือปนอำหำร
ข้อควำมรับรองวำ่ "ผลิตภณัฑ์มีคุณภำพมำตรฐำนเปน็ไปตำม Codex Advisory 
Specification (from FAO/WHO) for the Identity and purity of Food Additive 
(หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำวำ่ด้วยเร่ือง ข้อก ำหนดคุณภำพหรือ
มำตรฐำนของวตัถุเจือปนอำหำรชนดิเด่ียวท่ีเกี่ยวข้อง หรือ มำตรฐำนท่ีอ้ำงอิงตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขท่ีเกี่ยวข้องตำมแต่กรณี) พร้อมกับแนบข้อก ำหนดคุณภำพฯ ท่ีอ้ำงอิง) 
ตัวอย่ำง “We hereby certify that our product meet the standard requirement 
of Codex Advisory Specification for the Identity and purity of Food Additive ” 
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ชนิดผสม
- แนบข้อก ำหนดคุณภำพมำตรฐำนของวตัถุเจือปนอำหำรท่ีใช้เปน็วตัถุดิบ (Raw material
 specification) (ส ำหรับวตัถุเจือปนอำหำรลักษณะผสม)
 โดยอำจแนบเอกสำรดังนี้
- ส ำเนำใบ อ.18/สบ.3 หรือ แจ้งเลขสำรบบอำหำร
- แนบ Specification จำกผู้ผลิต
- แนบเอกสำรจำกผู้ผลิตแสดงค ำรับรองคุณภำพหรือมำตรฐำนของวตัถุเจือปนอำหำร
ข้อควำมรับรองวำ่  “วตัถุเจือปนอำหำรในสูตรส่วนประกอบมีคุณภำพหรือมำตรฐำนเปน็ไป
ตำม Codex Advisory Specification for the Identity and purity of Food Additive
 (หรือ ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำวำ่ด้วยเร่ือง ข้อก ำหนดคุณภำพหรือ
มำตรฐำนของวตัถุเจือปนอำหำรชนดิเด่ียวท่ีเกี่ยวข้อง หรือ มำตรฐำนท่ีอ้ำงอิงตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขท่ีเกี่ยวข้อง ตำมแต่กรณี) พร้อมกับแนบข้อก ำหนดคุณภำพมำตรฐำน
ท่ีใช้อ้ำงอิง และ ข้อควำมรับรองวำ่  “ผลิตภณัฑ์มีคุณภำพหรือมำตรฐำนเปน็ไปตำม
ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เร่ือง ข้อก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน
ของวตัถุเจือปนอำหำรลักษณะผสม 
ตัวอย่ำง “We hereby certify that raw materials (all food additives) used in the

product meet the standard requirement of Codex Advisory Specification
(from FAO/WHO) for the Identity and purity of Food Additiveand the finish 
product comply to the The Announcement of the Food and Drug 
Administration regarding mixed food additives
6. รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะหคุ์ณภำพหรอืมำตรฐำน จ ำนวน 1 ฉบบั

- ต้นฉบบั (กรณีใช้ผลวเิครำะหร่์วม ใหส่้งส ำเนำผลวเิครำะห ์และแจ้งเลขสำรบบ -
อำหำรหรือเลขรับค ำขอฯ)

- อำยุผลวเิครำะห ์ไม่เกิน 1 ปี
- ช่ือ/ท่ีอยู่ของผู้ผลิต/น ำเข้ำ ตรงตำมใบรับรองสถำนท่ีผลิต
- มีรำยละเอียดครบตำมข้อก ำหนดท่ีต้องตรวจวเิครำะห์
- หอ้งปฏบิติักำรตรวจวเิครำะหต้์องเปน็ของรัฐ หรือท่ีรัฐรับรอง หรือหอ้งปฏบิติักำร
- ตรวจวเิครำะหเ์อกชน ต้องได้รับ ISO17025 พร้อมแสดงหลักฐำนประกอบ

***กรณีวเิครำะหซ่์อม หรือ เพิ่ม ต้องส่งวเิครำะหห์นว่ยงำนเดิมเท่ำนั้น ยกเวน้หนว่ยงำนเดิม
ไม่สำมำรถวเิครำะหไ์ด้ ผู้ส่งวเิครำะหต้์องท ำหนงัสือช้ีแจงข้อเท็จจริง
***กรณีระบช่ืุออำหำร และ/หรือ ช่ือสถำนท่ีผลิต/น ำเข้ำไม่ตรงกับท่ีแจ้งในใบค ำขอฯ อ.17
ผู้ส่งวเิครำะหต้์องท ำหนงัสือช้ีแจงถึงสำเหตุท่ีระบไุม่ตรงกัน
***กรณีขอใช้ผลวเิครำะหร่์วม อำหำรท่ีใช้จะต้องมีสูตร กรรมวธิกีำรผลิตและผลิตจำก
สถำนท่ีเดียวกันกับอำหำรท่ีได้รับอนญุำตไปแล้ว
7. รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะหภ์ำชนะบรรจุ ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั

- กรณีภำชนะบรรจุเปน็พลำสติกมีสี(ยกเวน้สีขำว) สัมผัสกับอำหำรท่ีเปน็ของเหลว
ต้องวเิครำะหคุ์ณสมบติัพลำสติกท่ีใช้บรรจุอำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
ฉบบัท่ี 295 พ.ศ.2548ด้วย

8. ใบรบัรองสถำนที่ผลิต (กรณนี ำเขำ้) ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั, ส ำเนำ  1 ฉบบั
(ต้องปฏบิติัตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เร่ือง ใบรับรองสถำนท่ีผลิตส ำหรับกำรน ำเข้ำอำหำร)
- ใบรับรองต้องเปน็ต้นฉบบั หรือ กรณีเปน็ส ำเนำต้องรับรองส ำเนำหรือข้อควำมนั้นๆ โดย
หนว่ยงำนท่ีออกใบรับรองนั้น/บคุคลท่ีรัฐรับรอง เช่น Notary Public/ หนว่ยงำนของรัฐ
ของประเทศผู้ผลิต/สถำนทูตของประเทศผู้ผลิตในประเทศไทย เปน็ต้น

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร บนัทกึขอ้บกพรอ่ง



F-F2-57 B (Rev.1ม.ิย.58)

ผู้ยื่นค ำขอ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

- มีหนว่ยงำนท่ีออกใบรับรอง (CERTIFICATION BODY: CB) ท่ีได้รับกำรรับรองจำก
หนว่ยรับรองระบบงำน (ACCREDITATION BODY: AB) ตำมระบบสำกล: International
 Accreditation Forum (IAF)
- ช่ือและท่ีต้ังสถำนท่ีผลิต
- ระบบประกันคุณภำพอำหำร (เช่น ISO 9001,9002,HACCP,GMP หรือเทียบเท่ำ)
- ขอบเขตของประเภทอำหำรท่ีรับรอง (สอดคล้องกับประเภทอำหำรท่ีขออนญุำตน ำเข้ำ)
- วนั/เดือน/ป ีท่ี ออกใบรับรอง (ต้องยังไม่หมดอำยุ กรณีไม่ระบ ุใหใ้ช้ได้ 1 ป ีนบัจำก
วนัท่ีออกใบรับรองเท่ำนั้น)
- กรณีใบรับรองท่ีใช้ภำษำอื่นใหแ้นบค ำแปลท่ีเปน็ภำษำไทยหรืออังกฤษท่ีผ่ำนกำรรับรอง
ค ำแปลจำกสถำนทูตไทยในประเทศผู้ผลิตหรือสถำนทูตของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือหนว่ย
งำนของรัฐหรือเอกชนท่ีด ำเนนิธุรกจิกำรแปลเอกสำรท่ีเปน็มำตรฐำนสำกลพร้อมใบรับรองด้วย

7. ฉลำกอำหำรและคู่มอืประกอบกำรจ ำหน่ำย
(ต้องปฏบิติัตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบบัท่ี 281 (พ.ศ.2547) และ 363 (พ.ศ.2556) 
(จัดท ำฉลำกแบบละ 4 ชุด, คู่มือประกอบกำรจ ำหนำ่ย 4 ชุด 
- ฉลำกภำษำไทย
- ฉลำกภำษำต่ำงประเทศ (กรณีน ำเข้ำ, ถ้ำม)ี
- รำยละเอียดท่ีต้องแสดงบนฉลำก

(1) ช่ืออำหำร (ระบตุำมใบค ำขอฯ อ.17)
(2) เลขสำรบบอำหำร 

ฉลำก ระบเุฉพำะเคร่ืองหมำย อย. แต่ไม่ต้องระบเุลข อย. ในเคร่ืองหมำย
คู่มือฯ ระบเุฉพำะค ำวำ่ "โปรดดูบนฉลำก"

(3) ช่ือและท่ีต้ังผู้ผลิตหรือผู้แบง่บรรจุหรือผู้น ำเข้ำ
ฉลำก ระบช่ืุอและประเทศของผู้ผลิต
คู่มือฯ ระบปุระเทศผู้ผลิต และ ช่ือ-ท่ีตั งสถำนท่ีน ำเข้ำ

(4) รุ่นท่ีผลิต (ระบขุ้อควำมวำ่ "รุ่นท่ีผลิต" หรือข้อควำมอื่นท่ีมีควำมหมำยในท ำนอง
เดียวกัน เช่น LOT (NO.NUMBER) หรือ BATCH (NO.NUMBER)

ฉลำก ระบเุฉพำะขอ้ควำมก ำกบัว่ำ "รุ่นท่ีผลิต" หรือขอ้ควำมอื่นท่ีมคีวำมหมำยในท ำนองเดียวกนั

คู่มือฯ ระบเุฉพำะค ำวำ่ "โปรดดูบนฉลำก"
(5) ปริมำณสุทธ ิ(ระบคุ ำวำ่ "น้ ำหนกัสุทธ ิหรือ "ปริมำตรสุทธ"ิ ตำมใบค ำขอฯ อ.17)

ฉลำก ระบเุฉพำะตัวอย่ำง 1 จ ำนวน ใหส้อดคล้องกับใบค ำขอ อ.17
คู่มือฯ ระบเุฉพำะค ำวำ่ "โปรดดูบนฉลำก"

(6) วนั เดือน และป ีท่ีผลิต/แบง่บรรจุ และหมดอำยุ
(กรณีอำหำรอำยุไม่เกิน 18 เดือน ต้องระบเุดือน/ป ีท่ีหมดอำยุ ด้วย)

ฉลำก ระบเุฉพำะข้อควำมก ำกับ
คู่มือฯ ระบเุฉพำะค ำวำ่ "โปรดดูบนฉลำก"

(7) สูตรส่วนประกอบ แสดงดังนี้
- ช่ือสำมัญของวตัถุเจือปนอำหำร,เลขINS ปริมำณเปน็ร้อยละเรียงจำกมำกไปนอ้ย
- ส่วนประกอบอื่น เรียงจำกมำกไปนอ้ย
(ถ้ำมีส่วนประกอบท่ีก่อภมูิแพใ้หแ้สดงข้อมูลส ำหรับผู้แพอ้ำหำรด้วย 
เช่น ข้อมูลส ำหรับผู้แพอ้ำหำร : มีเลซิตินจำกถั่วเหลือง)

(8) วธิใีช้ โดยอย่ำงนอ้ยต้องแจ้ง วตัถุประสงค์ ชนดิอำหำร ปริมำณท่ีแนะน ำเปน็
ร้อยละของอำหำร หรือเปอร์เซ็นต์
มีข้อควำมวำ่ "กำรใช้....(ระบช่ืุออำหำร)....นอกเหนอืจำกวธิขี้ำงต้นใหป้ฏบิติัตำม
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เง่ือนไขท่ีก ำหนดในประกำศกระทรวงสำธำรณสุขวำ่ด้วยเร่ือง "วตัถุเจือปนอำหำร"
(9) ค ำแนะน ำในกำรเก็บรักษำ (ระบตุำมเอกสำรข้อก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน)
(10)ข้อควรระวงั (ถ้ำม)ี (ระบตุำมเอกสำรข้อก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน)
กรณีจ ำหนำ่ยใหผู้้ผลิตอำหำรท่ีไม่ใช่ผู้แบง่บรรจุวตัถุเจือปนอำหำร และไม่แสดง

รำยละเอียดข้อ (7)-(10) ไวบ้นฉลำกต้องมีข้อควำมวำ่“เปน็วตัถุดิบส ำหรับ
โรงงำนผลิตอำหำร” และแนบคู่มือหรือเอกสำรประกอบกำรจ ำหนำ่ยฉบบัภำษำไทย
8. เอกสำรตรวจสอบปรมิำณกำรใชว้ัตถุเจือปนอำหำรชนิดเดี่ยว หรอื ผสม

- แบบฟอร์มค ำนวนเพื่อตรวจสอบปริมำณวติถุเจือปนอำหำรประกอบกำรแจ้งวธิใีช้
ใหก้รอกข้อมูลใหค้รบถ้วน

- ปริมำณกำรใช้ท่ีแนะน ำ (ดูวธิคี ำนวนท้ำยตำรำง)
9. เอกสำรหรอืหลักฐำนที่สนับสนุนกำรแสดงขอ้ควำมหรอืสัญลักษณบ์นฉลำก(ถ้ำม)ี 1 ฉบับ

10 เอกสำรหรอืหลักฐำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง (ถ้ำม)ี 1 ฉบบั
11.ตวัอย่ำงอำหำร (ถ้ำม)ี จ ำนวน 1 หน่วย
12 กรณผีลิตเพ่ือส่งออก ที่ผลิตภณัฑ์มคุีณภำพหรอืมำตรฐำนไมเ่ปน็ไปตำมกฎหมำย

ใหส่้งหลักฐำน
- หนงัสือจำกผู้ส่ังซ้ือ โดยมีรำยละเอียดวำ่ผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนประกอบท่ีมีคุณภำพ

หรือมำตรฐำนสอดคล้องกับกฎหมำยของประเทศผู้ส่ังซ้ือ ฉบบัจริง 1 ฉบบั หรือ 
กฎหมำยของประเทศผู้ส่ังซ้ือ ฉบบัส ำเนำ 1 ฉบบั

12. ส ำเนำหนงัสือมอบอ ำนำจ จ ำนวน 1 ฉบบั

ครัง้ที่ 1 □ เอกสำรถูกต้องครบถ้วน 
ข้ำพเจ้ำรับทรำบ ออกใบรับค ำขอเลขท่ี...........................................................

□ เอกสำรถูกต้องครบถ้วน □ พบข้อบกพร่องตำมท่ีระบขุ้ำงต้น ขอใหแ้ก้ไขใหแ้ล้วเสร็จ
□ มีข้อบกพร่อง และจะแก้ไขใหแ้ล้วเสร็จภำยใน 10 วนัท ำกำร นบัจำกวนัท่ีรับค ำขอ ภำยใน 10 วนัท ำกำร นบัจำกวนัท่ีรับค ำขอ หำกพน้ก ำหนด

จะยกเลิกและส่งคืนค ำขอต่อไป
ลงช่ือ............................................................(ผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ) ลงช่ือ.........................................เจ้ำหนำ้ท่ีตรวจสอบเบื้องต้น

(...............................................................) ลงช่ือ..........................................พนกังำนเจ้ำหนำ้ท่ี
วนัท่ี........................................................................ วนัท่ี................................................................................

ครัง้ที่ 2 □ แก้ไขข้อบกพร่อง ครบถ้วน
□ ขอส่งคืนค ำขอและเอกสำรประกอบท้ังหมด เนื่องจำก

ข้ำพเจ้ำ     □ ไม่มำแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด
□ แก้ไขข้อบกพร่อง ครบถ้วน     □ กำรแก้ไขข้อบกพร่องไม่ครบถ้วน
□ ไม่อำจแก้ไขข้อบกพร่องใหค้รบถ้วนและยินดีใหส่้งคืนค ำขอ     ท่ำนมีสิทธิ์ยื่นค ำขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้องครบถ้วน 

และสอดคล้องเป็นไปตำมกฎหมำย หรือจะอุทธรณ์กำรคืนค ำขอคร้ังนี้

ก็ได้ ขอให้ยื่นค ำอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำร

ลงช่ือ..................................(ผู้ยื่นเอกสำรแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอ ำนำจ) อำหำรและยำได้ภำยใน 15 วันท ำกำร นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง

(..........................................................................) ลงช่ือ.......................................................พนกังำนเจ้ำหนำ้ท่ี
วนัท่ี......................................................................... วนัท่ี................................................................................

เฉพำะผู้ยื่นค ำขอฯ เฉพำะเจ้ำหนำ้ท่ี


