
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

หนวยรับรองการใชสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” 
มูลนิธิสงเสริมโภชนาการฯ 

ใบขอขึ้นทะเบียนสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” 

 AP-01 

(สําหรับเจาหนาที่) 
เลขรับที่ ………............. 
ว.ด.ป .......................... 
ลงชื่อผูรับ……………….. 

 

ขอมูลผลิตภณัฑ (กรุณาเขียนตัวบรรจง) 
ชื่อผลิตภัณฑ (ตามใบ สบ.5, สบ.6, สบ.7 หรือ สบ.8) ……………………………………..……………………............. 
……………………………………………………………………………………………..………………………………..……….............
เครื่องหมายการคา ……………………………............…………. เลข อย. ………………………...…………………………   
ขนาดบรรจุภณัฑที่ขอใชสัญลักษณฯ  

- ขนาด ............................. เลขบารโคด…………………………………… 
- ขนาด ............................. เลขบารโคด…………………………………… 
- ขนาด ............................. เลขบารโคด…………………………………… 
- ขนาด ............................. เลขบารโคด…………………………………… 
- ขนาด ............................. เลขบารโคด…………………………………… 

บริษัท □ ผูผลติ □ ผูนําเขา……………………………………….…………………………………………..…………… 
ที่อยูบริษัท ……………………..………………………………………………………………………………….…………… 

บริษัท □ ผูวาจางผลิต □ ผูจัดจําหนาย ……………….……………………………….……………………………… 
ที่อยูบริษัท ……………………………………….…………………………………………………………………….….…… 
ชื่อ-สกุล ผูสงผลติภัณฑ …………………..……………………………………………………………….……………...  
โทรศัพท ………………….……………………… โทรสาร …………………….………………….......  

E-mail: …………………………………………………..………………………………………………….. 

สําหรับเจาหนาที่ 
         เลขทะเบียนฯ         สําหรับขนาด 
  ........……………..………….     …………….... 
  ........……………..………….     …………….... 
  ........……………..………….     …………….... 
  ........……………..………….     …………….... 
  ......................................     ................... 

- รหัสบริษัท ....................................... 
ตรวจสอบความถูกตอง 

- เอกสาร □ ครบ □ ไมครบ 
- จํานวนขนาดท่ีขอ.............ขนาด 
วันท่ีตรวจสอบ ……………………………… 
ลงชื่อผูตรวจสอบ.................................... 

กลุมอาหาร 

 01 อาหารมื้อหลัก (MEAL) 

 02 เครื่องดื่ม (BEVERAGE) 

 03 เครื่องปรุงรส (SEASONING) 

 04 ผลิตภณัฑนม (DAIRY PRODUCT)  
 05 อาหารก่ึงสําเร็จรปู (INSTANT FOOD) 

 06 ขนมขบเคี้ยว(SNACK)  
 07 ไอศกรีม (ICE CREAM) 

 08 ไขมันและน้ํามัน (FAT AND OIL) 

 09 ขนมปง (BREAD) 

 10 อาหารธัญพืช (BREAKFAST CEREALS) 

 11 ผลิตภณัฑขนมอบ (BAKERY PRODUCTS) 
 

ร ะบุ  E-Mail ที่ ใ ห หน ว ย รั บ ร อ งฯ  จั ด ส ง

ใบรับรอง (ระบุตวับรรจง) 

- ชื่อ E-mail 
……………………………………..……………………………
…………………………………………………................... 

สําหรับเจาหนาที่ 

ตรวจสอบเงินเขาบัญชี       □ ถูกตอง □ ไมถูกตอง 
ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน    □ ถูกตอง □ ไมถูกตอง 
วัน/เวลาการโอนเงินเขาบัญชี       …………………………… 
เลขท่ีใบเสร็จการโอนเงิน       ………………………….. 
วันที่ตรวจสอบ         ……………….…………. 
ลงช่ือผูตรวจสอบ        …………………………… 

เอกสารแนบเพื่อขอรับบริการ    □ ผลวิเคราะหสารอาหาร (ยอนหลงัไมเกิน 5 ป) 
□  รูปฉลากผลิตภณัฑ (หนาหลัง) □ หนังสือรับรองสูตร/วิธีการชง (กรณีชนิดผงหรือเติมน้ํา) 

□  ใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร (เอกสาร สบ.5 หรือ สบ.7 หรือ อ.18)   
กรณี มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผลิตภัณฑตองแนบเอกสาร สบ.6 หรือ สบ.8 ดวย 
 
หมายเหต ุคาธรรมเนียมในการสมัครเปนคาใชจายในการบริหารจัดการและเฝาระวังหลังออกตลาด โดยสุมตรวจแตละผลิตภณัฑทุกๆ 1 ป ซึ่งครอบคลุม
ตลอดระยะเวลา 3 ป ที่ไดรับการอนุมัติรับรองใหใชสญัลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”  

ผลิตภัณฑสูตรน้ีเคยขอและผานการรบัรอง
หรือไม 

 ไมเคย 

 เคย (กรุณาแนบเอกสารยืนยันวาเปนสูตร
เดียวกันและระบุเลขทะเบียนฯ ที่ผานการ
รับรอง) 
…………...…………………………………….…
……...................................................... 
…………...…………………………………….…

หากบริษัททานเคยมาขอรับบริการการข้ึน
ทะเบียนฯ       
กรุณาระบุรหัสบริษัท(ตําแหนงที่ 3-5)  

ระบ ุ  
 

กลุมอาหาร 
 12 ผลิตภณัฑอาหารวาง (SMALL MEAL) 

 13 ผลิตภณัฑจากปลาและอาหารทะเล  
(FISH AND OTHER AQUATIC PRODUCTS) 

 14 ผลิตภัณฑจากเน้ือสัตว  
(MEAT AND POULTRY PRODUCTS) 

 
 



เงื่อนไขการสมัครและวิธีการใชสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” 
1. สามารถสมัครไดโดย แจงขอ ใบขอขึน้ทะเบียนสัญลักษณโภชนาการ”ทางเลือกสุขภาพ” (AP-01) ทาง E-mail : 
info.thaihealthier@gmail.com หรือ ดาวนโหลดใบสมัครได ทาง www.ทางเลือกสุขภาพ.com  
2. กรอกขอมูลลงในใบสมัครใหครบถวน พรอมสงเอกสารแนบเพ่ือขอรับบริการ ซึ่งประกอบดวย รูปผลิตภัณฑท้ัง
ดานหนาและดานหลัง และผลวิเคราะหสารอาหารท่ีไดจากหองปฎิบัติการที่ผานการรับรองโดย อย. โดยผล
วิ เคราะหสารอาหาร สามารถใชผลยอนหลั งได ไม เ กิน  5 ป  นับจากป ท่ีสมัคร แลวส งมา ท่ี E-mail : 
info.thaihealthier@gmail.com โดยใชหัวขอ “สมัครข้ึนทะเบียนสัญลักษณโภชนาการ 
3. หนวยรับรองฯ จะตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและดําเนินการแจงผลรับรอง ภายใน 20 วัน ไมนับวัน
เสาร-อาทิตย และวันหยุดราชการ นับจากวันที่สงใบสมัครและเอกสารแนบเพ่ือขอรับบริการครบถวนเทาน้ัน 
**สําหรับผู ท่ีสมัครกอน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 ฟรีคาธรรมเนียมในการสมัคร ** หลังจากน้ันคิด
คาธรรมเนียมการสมัคร ขอใชสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ราคา 10,000 บาท ตอ 1 ผลิตภัณฑ โดย
โอนเงินเขาบัญช ี“ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศาลายา” ชื่อบัญช ี“รับรองขึ้นทะเบียนสัญลักษณโภชนาการอยาง
ง าย” เลขที่ บัญชี  316-404421-1 จากน้ันสงหลักฐานการโอนเงิน สแกนเปน PDF แลวส ง เข า E-mail : 
info.thaihealthier@gmail.com เพ่ือยืนยันการโอนเงิน 
4. เมื่อผานการรับรองจากหนวยรับรองการใชสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” สามารถใชสัญลักษณ
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” บนหนาฉลากผลิตภัณฑเปนระยะเวลา 3 ป นับต้ังแตวันท่ีผานการอนุมัติรับรอง
จากหนวยรับรองฯ หากการสุมตรวจในระหวาง 3 ป พบวาไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ทางหนวยรับรองฯ 
จะแจงใหบริษัทปรับปรุงภายใน 6 เดือน ถาการตรวจซํ้าไมผานเกณฑอีก ใบรับรองการใชสัญลักษณโภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ”ฉบับนี้จะถูกยกเลิกทันที 
5. หากบริษัทท่ีขอขึ้นทะเบียนสัญลักษณโภชนาการ”ทางเลือกสุขภาพ” ไมใช บริษัทผูนําเขา/ผูจัดจําหนาย กรุณา
แจงเจาหนาที่ เน่ืองจากใบรับรองจะออกใหในนามของบริษัทผูนําเขา/ผูจัดจําหนาย 
 
สาระสําคัญเพิ่มเตมิ 
- ช้ีแจงเลขการขอข้ึนทะเบียนสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” 

 
 
 

 
 

 
 

แสดงถึง 
 กลุมอาหาร (ตัวเลข 2 หลัก) 

01 หมายถงึ อาหารมื้อหลัก (MEAL) 
02 หมายถงึ เคร่ืองด่ืม (BEVERAGE) 
03 หมายถงึ เคร่ืองปรุงรส (SEASONING) 
04 หมายถงึ ผลิตภัณฑนม (DAIRY PRODUCT) 
05 หมายถงึ อาหารก่ึงสําเร็จรูป (INSTANT FOOD)  
06 หมายถงึ ขนมขบเค้ียว (SNACK) 
07 หมายถงึ ไอศกรีม (ICE CREAM) 
08 หมายถงึ ไขมันและน้ํามัน (FAT AND OIL) 
09 หมายถงึ ขนมปง (BREAD) 
10 อาหารธัญพืช (BREAKFAST CEREALS) 
11 ผลติภัณฑขนมอบ (BAKERY PRODUCT) 
12 ผลติภัณฑอาหารวาง (SMALL MEAL) 
13 ผลติภัณฑจากปลาและอาหารทะเล  
(FISH AND OTHER AQUATIC PRODUCTS) 
14 ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว  
(MEAT AND POULTRY PRODUCTS) 
 

แสดงถึง 
 รหัสบริษัทที่ขอขึ้นทะเบียนฯ (ตัวเลข 3 หลัก) 

ตัวอยางเชน บริษัท A รหัสคือ 001 
  หมายเหตุ ทางหนวยรับรองฯ จะเปนผูดาํเนินการออกเลขและ

แจงกลับไปในใบขอขึ้นทะเบียนฯ เพ่ือใชเปนขอมูลในการขอขึ้น
ทะเบียนในคร้ังตอไป 

แสดงถึง 
 ป พ.ศ. ที่ขอขึ้นทะเบียน (ตัวเลข 2 หลัก) 

ตัวอยางเชน ปที่ขอ 2560 รหัสคือ 60 XX-XXX-XX/YY 

แสดงถึง 
 ลําดับผลิตภัณฑที่ขอขึ้นทะเบียนฯ (ตัวเลข 2 หลัก) 

ตัวอยางเชน น้ํามะเขือเทศ รหัสคือ 01 
  หมายเหตุ ในกรณีที่เปนสูตรเดียวกัน แตมีหลายขนาดจะตามดวยตัวอักษร

ภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กอีก 1 ตําแหนง 


