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แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องสำหรับอำหำรประเภท วัตถุเจือปนอำหำร
□ คำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนตำรับอำหำร (อ.19)
□ แบบกำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรทีไ่ ด้รับอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร
□ หนังสือชี้แจงกำรขอเพิ่มฉลำกอำหำรทีผ่ ลิตเพื่อส่งออกจำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร
□ แก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมบัญชีหมำยเลข 4 แนบท้ำยระเบียบสำนักงำนฯ ว่ำด้วยกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเลขสำรบบอำหำร พ.ศ.2557
ชื่อ-สกุลผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ
โทรศัพท์
E-mail
*โปรดนำเอกสำรนี้และใบรับคำขอ
ชื่อสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ
เลขที่ใบอนุญำตผลิต/นำเข้ำ/สถำนที่ผลิต
แนบมำพร้อมกำรแก้ไขข้อบกพร่อง
ชื่ออำหำร (ภำษำไทย)
ในครั้งต่อไป(ถ้ำมี)*
ชื่ออำหำร (ภำษำอังกฤษ)
ขอให้ผู้ยื่นคำขอจัดเรียงเอกสำรตำมบัญชีรำยกำรเอกสำรข้ำงล่ำงนี้ และตรวจสอบตนเอง พร้อมทั้งทำเครื่องหมำย √ กรณีถูกต้องครบถ้วนตำมข้อกำหนด
หรือทำเครื่องหมำย × กรณีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือทำเครื่องหมำย – กรณีไม่จำเป็นต้องมี
รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร
1. คำขอ □ อ.19 (1 ฉบับ) □ สบ.4 (2 ฉบับ) (พิมพ์เท่ำนั้น)
□ อ.19 (2 ฉบับ) กรณีแก้ไขตำมแนบท้ำยระเบียบฯ (พิมพ์เท่ำนั้น)
- ชื่ออำหำร เลขสำรบบอำหำร และชื่อ-สถำนที่ผู้รบั อนุญำตผลิต/นำเข้ำ
- ระบุตำมรำยกำรทะเบียนตำรับที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนไว้
- รำยกำรที่ขอแก้ไข

ผู้ยื่นคำขอ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

กำรแก้ไขรำยกำรทะเบียนที่ได้รับอนุญำตไปแล้ว เช่นชื่ออำหำร,ขนำดบรรจุ,ชื่อ ที่อยู่ ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ำ

- กำรเพิม่ ชื่ออำหำรภำษำไทย
ตัวอย่ำง - "ขอเพิ่มชื่ออำหำรภำษำไทยเป็น กรดซิตริก (วัตถุเจือปนอำหำร)"
- กำรแก้ไขชื่ออำหำรภำษำไทย และ/หรือ ภำษำอังกฤษ
ตัวอย่ำง - "ขอแก้ไขชื่ออำหำรภำษำไทยเป็น กรดซิตริก (วัตถุเจือปนอำหำร)"
- "ขอแก้ไขชื่ออำหำรภำษำอังกฤษเป็น CITRIC ACID (FOOD ADDITIVE)"
- "ขอแก้ไขชื่ออำหำรเป็น กรดซิตริก(วัตถุเจือปนอำหำร)/CITRIC ACID(FOOD ADDITIVE)"
- กำรเพิม่ หรือ แก้ไขขนำดบรรจุ/ ชนิดของภำชนะบรรจุ
ตัวอย่ำง - "ขอเพิ่มขนำดบรรจุ กล่องกระดำษ(ภำยในบรรจุถุงพลำสติก พีอี ใสไม่มีสี)
น้ำหนักสุทธิ 1-50 กิโลกรัม"
- "ขอแก้ไขขนำดบรรจุ จำก กล่องกระดำษ(ภำยในบรรจุถุงพลำสติก พีอี
ใสไม่มีสี) น้ำหนักสุทธิ 1-50 กิโลกรัม เป็น กล่องพลำสติก พีอี ใสไม่มีสี )
น้ำหนักสุทธิ 1-50 กิโลกรัม"
- "ขอแก้ไขขนำดบรรจุ จำก ถังพลำสติก พีอี ใสไม่มีสี น้ำหนักสุทธิ 1-50
กิโลกรัม เป็น ถังพลำสติก พีอี ใสไม่มีสี ปริมำตรสุทธิ 1-50 ลิตร"
- กำรแก้ไขชื่อ และ/หรือย้ำย หรือ แก้ไขที่ตั้งสถำนที่ผลิตอำหำร (กรณีผลิต)
ตัวอย่ำง - "ขอแก้ไขชื่อ-ที่อยู่สถำนที่ผลิต/นำเข้ำอำหำรเป็น.....(ระบุตำม อ.2/อ.7/
ใบรับรองสถำนที่ผลิตกรณีนำเข้ำ........"
- กำรเพิ่ม/แก้ไขแบบฉลำก-คู่มือฯ
ตัวอย่ำง - "ขอแก้ไขแบบฉลำกสำหรับภำชนะบรรจุ...(ระบุตำมรำยกำรที่เคยได้รับอนุญำต)....

*การแก้ไขรายการทะเบียนที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว ให้ระบุข้อความการแก้ไขให้ชัดเจน
- คำรับรองที่ตอ้ งระบุในแบบฟอร์ม
- "ขอรับรองว่ำสูตร ส่วนประกอบและกรรมวิธีกำรผลิต เหมือนเดิมกับที่เคยได้รับอนุญำต"
- "ขอรับรองว่ำฉลำกและคู่มือฯ เป็นไปตำมประกำศ 363 (พ.ศ.2556)"
- "ขอรับรองว่ำแนบฉลำกใหม่จำนวน 4 ชุด และคู่มือฯใหม่จำนวน 4 ชุด
พร้อมทั้งยกเลิกฉลำกผลิต/นำเข้ำ/คู่มือฯเดิม ที่เคยได้รับอนุญำต"
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รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร
2. สำเนำใบอนุญำต □ อ.2 □ สบ.1 □ อ.7
- ใบอนุญำตยังไม่หมดอำยุ
- ประเภทอำหำร (ด้ำนหลังใบอนุญำต) - สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคำขอฯ
- ได้รับอนุญำตแก้ไขชื่อ และ/หรือย้ำยสถำนที่จำกฝ่ำยสถำนที่แล้ว โดยมี
รำยละเอียดกำรแก้ไขบนใบ อ.2/อ.7/สบ.1 แล้ว
3. หลักฐำนประกอบคำขอแก้ไขฯ
- ใบสำคัญอ.18 ฉบับจริง-หำกมีกำรแก้ไขรำยกำรในใบสำคัญฯ
- ฉลำกอำหำรและคู่มือฯเดิมที่มีลำยเซ็นต์จำกสำนักอำหำร ฉบับจริง
เมื่อต้องกำรยกเลิกหรือผ่อนผันฉลำกเดิม
- สำเนำใบสำคัญ อ.18
- สำเนำ สบ.3 และ/หรือ สบ.4 1 ฉบับ
4. หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ กรณีแก้ไขชื่อ/ที่ตั้งผู้ผลิตต่ำงประเทศ
เอกสำรจำกผู้ผลิตฉบับจริงหรือสำเนำ โดยมีผู้ดำเนินกิจกำรรับรอง จำนวน1 ฉบับ
- หนังสือชี้แจงเหตุผลกำรแก้ไขชื่อ/ที่ตั้งผู้ผลิตต่ำงประเทศ
เอกสำรต่ำงประเทศแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงชื่อสถำนที่ผลิตจำก............เป็น..............
โดยมีกำรรับรองสูตรส่วนประกอบ กรรมวิธกี ำรผลิต และที่ตั้งสถำนที่ผลิตเหมือนเดิม
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
- ใบรับรองสถำนที่ผลิตอำหำร
- กำรแก้ไขที่ตั้งสถำนที่ผลิตอำหำร
จดหมำยแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถำนที่ผลิตจำก............เป็น.........
โดยมีกำรรับรองสูตรส่วนประกอบ กรรมวิธกี ำรผลิต และที่ตั้งสถำนที่ผลิตเหมือนเดิม
มีกำรปิดสำยกำรผลิตลงอย่ำงชัดเจน
- ใบรับรองสถำนที่ผลิตอำหำร
- กรณีที่สถำนที่ผลิตเดิมยังไม่มีกำรปิดสำยกำรผลิตต้องขึ้นทะเบียนฯใหม่
5. หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ กรณีแก้ไขสูตรส่วนประกอบหรือกรรมวิธกี ำรผลิต
- เอกสำรเปรียบเทียบสูตรส่วนประกอบและกรรมวิธกี ำรผลิตปัจจุบนั และใหม่ (ถ้ำมี)
กำรแก้ไขสูตรส่วนประกอบต้องเป็นไปในทำงที่ดีขึ้น หรือถูกต้องตำมข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ต้องไม่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงสูตรส่วนประกอบหลัก หรือทำให้ลักษณะอำหำรเปลี่ยน
แปลงไป และจะพิจำรณำเป็นกรณีไป
- แจ้งสูตรส่วนประกอบครบ 100%
- แจ้งชื่อทำงเคมีและ - INS Number หรือ CAS Number หรือเลขสำรบบอำหำร
ของวัตถุเจือปนอำหำร
- แจ้งชื่อและชนิดของวัตถุแต่งกลิ่นรสที่ใช้
- กรรมวิธกี ำรผลิตสอดคล้องสูตรฯ
- ตรงตำมข้อเท็จจริง
- กรณีทำแห้ง ให้ระบุกระบวนกำรทำแห้ง(ถ้ำมี)
7. ฉลำอำหำร และคู่มือ/เอกสำรประกอบกำรจำหน่ำย อย่ำงละจำนวน 4 ฉบับ
- ฉลำกภำษำไทย
- ฉลำกภำษำต่ำงประเทศ (กรณีนำเข้ำ, ถ้ำมี)
- ชื่ออำหำรและเครื่องหมำยกำรค้ำ(ถ้ำมี)
- เลขสำรบบอำหำร
- ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้นำเข้ำ
- รุ่นที่ผลิตหรือข้อควำมอื่นที่สำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้
- น้ำหนักสุทธิหรือปริมำตรสุทธิ
- วัน เดือน และปี ที่ผลิต/แบ่งบรรจุ และหมดอำยุ
- สูตรส่วนประกอบ แสดงดังนี้
- ชื่อสำมัญของวัตถุเจือปนอำหำร+เลขINS+ ปริมำณเป็นร้อยละเรียงจำกมำกไปน้อย

ผู้ยื่นคำขอ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

F-F2-58 B (Rev.1มิ.ย.58)

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร

ผู้ยื่นคำขอ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ
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- ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อำหำร (ถ้ำมีส่วนประกอบที่ก่อภูมิแพ้)
- วิธใี ช้ (แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกำรแจ้งวิธีใช้วัตถุเจือปนอำหำรด้วย) ต้องระบุ
(1) วัตถุประสงค์กำรใช้ (2) ชนิดของอำหำรที่ใช้ (3) ปริมำณกำรใช้ในอำหำร
- คำแนะนำในกำรเก็บรักษำ
- ข้อจำกัดในกำรใช้และคำเตือนหรือข้อควรระวัง (ถ้ำมี)
กรณีจำหน่ำยให้ผู้ผลิตอำหำรที่ไม่ใช่ผู้แบ่งบรรจุวตั ถุเจือปนอำหำร และไม่แสดงรำย
ละเอียดข้อ (7) - (10) ไว้บนฉลำกต้องมีข้อควำมว่ำ“เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงำนผลิต
อำหำร” และแนบคู่มือหรือเอกสำรประกอบกำรจำหน่ำยฉบับภำษำไทยแสดงรำย
ละเอียดครบถ้วน 10 รำยกำร
- คำรับรองบนฉลำก
เอกสำรหรื
อหลักฐำนที่สนับสนุนกำรแสดงข้อควำมหรือสัญลักษณ์บนฉลำก (ถ้ำมี) จำนวน 1 ฉบับ
8.
เอกสำรกำรรับรองเครื่องหมำยที่แสดงบนฉลำก เช่น เครื่องหมำยฮำลำล จะต้องไม่หมดอำยุ

9. เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) จำนวน 1 ฉบับ
10. สำเนำหนังสือมอบอำนำจ จำนวน 1 ฉบับ
กรณีได้รับใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำรแล้ว จะขอเพิ่มฉลำกเพื่อกำรส่งออก
1. หนังสือชี้แจงกำรขอเพิม่ ฉลำกอำหำรที่ผลิตเพือ่ ส่งออกจำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร 2 ฉบับ (พิมพ์เท่ำนั้น)
2. ฉลำกเพื่อส่งออก 2 ฉบับ และคำแปลภำษำต่ำงประเทศของฉลำก 2 ฉบับ
- ประเทศผู้ผลิต
- เลขสำรบบอำหำรหรือเลขสถำนที่ผลิตหรือชื่อ/ที่ตั้งของสถำนที่ผลิต
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดก็ได้
3. สำเนำใบสำคัญฯ 1 ฉบับ
4. สำเนำใบอนุญำตผลิตอำหำร 1 ฉบับ
5. สำเนำหนังสือมอบอำนำจ
6. สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษทั
เฉพำะผู้ยื่นคำขอฯ

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่
ครัง้ ที่ 1
□ เอกสำรถูกต้องครบถ้วน
ข้ำพเจ้ำรับทรำบ
ออกใบรับคำขอเลขที่...........................................................
□ เอกสำรถูกต้องครบถ้วน
□ พบข้อบกพร่องตำมที่ระบุข้ำงต้น ขอให้แก้ไขให้แล้วเสร็จ
□ มีข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันทำกำร นับจำกวันที่รับคำขอ ภำยใน 10 วันทำกำร นับจำกวันที่รับคำขอ หำกพ้นกำหนด
ลงชื่อ............................................................(ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)
(...............................................................)
วันที.่ .......................................................................
ครัง้ ที่ 2
ข้ำพเจ้ำ
□ แก้ไขข้อบกพร่อง ครบถ้วน
□ ไม่อำจแก้ไขข้อบกพร่องให้ครบถ้วนและยินดีให้ส่งคืนคำขอ

จะยกเลิกและส่งคืนคำขอต่อไป
ลงชื่อ.........................................เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเบื้องต้น
ลงชื่อ..........................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
วันที.่ ...............................................................................
□ แก้ไขข้อบกพร่อง ครบถ้วน
□ ขอส่งคืนคำขอและเอกสำรประกอบทั้งหมด เนื่องจำก
□ ไม่มำแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำที่กำหนด
□ กำรแก้ไขข้อบกพร่องไม่ครบถ้วน

ลงชื่อ..................................(ผู้ยื่นเอกสำรแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอำนำจ)

ท่ำนมีสิทธิ์ยื่นคำขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้องครบถ้วน
และสอดคล้องเป็นไปตำมกฎหมำย หรือจะอุทธรณ์กำรคืนคำขอครั้งนี้ก็ได้
ขอให้ยื่นคำอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ได้ภำยใน 15 วันทำกำร นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

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

ลงชื่อ.......................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
วันที.่ ...............................................................................

