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แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องสำหรับอำหำรประเภท อำหำรสำหรับผู้ที่ต้องกำรควบคุมน้ำหนัก (เฉพำะวัตถุให้ควำมหวำนแทนน้ำตำล)

□ คำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนตำรับอำหำร (อ.19)
□ แบบกำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรทีไ่ ด้รับอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร
□ หนังสือชี้แจงกำรขอเพิ่มฉลำกอำหำรทีผ่ ลิตเพื่อส่งออกจำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร
□ แก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมบัญชีหมำยเลข 4 แนบท้ำยระเบียบสำนักงำนฯ ว่ำด้วยกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเลขสำรบบอำหำร พ.ศ.2557
ชื่อ-สกุลผู้ยนื่ คำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ
โทรศัพท์
E-mail
*โปรดนำเอกสำรนีแ้ ละใบรับคำขอ
ชื่อสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ
เลขที่ใบอนุญำตผลิต/นำเข้ำ/สถำนที่ผลิต
แนบมำพร้อมกำรแก้ไขข้อบกพร่อง
ชื่ออำหำร (ภำษำไทย)
ในครั้งต่อไป(ถ้ำมี)*
ชื่ออำหำร (ภำษำอังกฤษ)
ขอให้ผู้ยนื่ คำขอจัดเรียงเอกสำรตำมบัญชีรำยกำรเอกสำรข้ำงล่ำงนี้ และตรวจสอบตนเอง พร้อมทั้งทำเครือ่ งหมำย √ กรณีถกู ต้องครบถ้วนตำมข้อกำหนด
หรือทำเครือ่ งหมำย × กรณีไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือทำเครือ่ งหมำย – กรณีไม่จำเป็นต้องมี

1.

2.

3.

4.
□
□
□
□
□
-

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร
คำขอ □ อ.19 (1 ฉบับ) □ สบ.4 (2 ฉบับ) (พิมพ์เท่ำนั้น)
□ อ.19 (2 ฉบับ) กรณีแก้ไขตำมแนบท้ำยระเบียบฯ (พิมพ์เท่ำนั้น)
- กรอกข้อควำมครบถ้วน
- ผู้ลงนำม
สำเนำใบอนุญำต □ อ.2 □ สบ.1 □ อ.7
- ใบอนุญำตยังไม่หมดอำยุ
- ประเภทอำหำร (ด้ำนหลังใบอนุญำต) ระบุสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ยนื่ คำขอฯ
- ได้รับอนุญำตแก้ไขชื่อ และ/หรือย้ำยสถำนที่จำกฝ่ำยสถำนที่แล้ว โดยมี
รำยละเอียดกำรแก้ไขบนใบ อ.2/อ.7/สบ.1 แล้ว
หลักฐำนประกอบคำขอแก้ไขฯ
- ใบสำคัญอ.18 ฉบับจริง-หำกมีกำรแก้ไขรำยกำรในใบสำคัญฯ
- ฉลำกอำหำรและคู่มือฯเดิมที่มีลำยเซ็นต์จำกสำนักอำหำร ฉบับจริง
เมื่อต้องกำรยกเลิกหรือผ่อนผันฉลำกเดิม
- สำเนำใบสำคัญ อ.18 -กรณีไม่ต้องแก้ไขรำยละเอียดในใบสำคัญ
- สำเนำ สบ.3 และ/หรือ สบ.4 1 ฉบับ
หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ (ตำมแต่กรณี)
เพิ่ม/แก้ไขขนำดบรรจุ
ใบสำคัญกำรขึน้ ทะเบียนตำรับอำหำร ฉบับจริง
เพิ่ม/แก้ไชภำชนะบรรจุ
ใบสำคัญำรขึน้ ทะเบียนตำรับอำหำร ฉบับจริง
แบบฉลำกของภำชนะบรรจุที่ขอเพิ่ม (กรณีแตกต่ำงจำกที่ได้รับอนุญำต) 4 ฉบับ
เพิ่ม/แก้ไชแบบฉลำก
แบบฉลำกใหม่ 4 ฉบับ
กรณีแก้ไขแบบฉลำกให้สงฉลำกเก่ำที่ได้รับอนุญำตมำยกเลิก
แก้ไขชื่อ และ/หรือย้ำย หรือแก้ไขสถำนที่ผลิตอำหำร (กรณีผลิต)
ใบสำคัญกำรขึน้ ทะเบียนตำรับอำหำร ฉบับจริง
ฉลำกอำหำร (กรณีมีกำรแก้ไขแบบฉลำก) 4 ฉบับ
เอกสำรที่แสดงว่ำได้รับอนุญำตให้แก้ไขชื่อ และ/หรือย้ำยสถำนที่ผลิตอำหำรแล้ว
แก้ไขชื่อ และ/หรือย้ำย หรือแกไขที่ตั้งสถำนที่นำเข้ำฯ
ใบสำคัญกำรขึน้ ทะเบียนตำรับอำหำร ฉบับจริง
ฉลำกอำหำร (กรณีที่ฉลำกมีกำรระบุชื่อ และ/หรือที่ตั้งสถำนที่นำเข้ำ)

ผู้ยนื่ คำขอ
ตรวจสอบ

เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ
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รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร
□
□
□
7.
-

ผู้ยนื่ คำขอ
ตรวจสอบ

เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ

แก้ไขชื่อผู้ผลิต (กรณีนำเข้ำฯ)
ใบสำคัญำรขึน้ ทะเบียนตำรับอำหำร ฉบับจริง
เอกสำรจำกผู้ผลิต (ต่ำงประเทศ) แจ้งกำรแก้ไขชื่อ
แบบฉลำก (นำเข้ำ, ไทย) 4 ฉบับ
แก้ไขสูตรส่วนประกอบและกรรมวิธกี ำรผลิต
แบบฉลำก 4 ฉบับ
หนังสือชี้แจงเหตุผลกำรแก้ไขจำกผู้ผลิต
ตำรำงเปรียบเทียบสูตรส่วนประกอบปัจจุบันและสูตร
ส่วนประกอบใหม่(กรณีมีกำรแก้ไขสูตรส่วนประกอบ)
แก้ไขชื่ออำหำร และ/หรือชื่อตรำ
ใบสำคัญกำรขึน้ ทะเบียนตำรับอำหำร ฉบับจริง
ฉลำกใหม่ 4 ฉบับ
เอกสำรจำกผู้ผลิต (ต่ำงประเทศ) แจ้งกำรแก้ไขหรือพร้อมเหตุผล
(ให้ส่งฉลำกเก่ำที่ได้รับอนุญำตมำยกเลิก)
ฉลำอำหำร และคู่มือ/เอกสำรประกอบกำรจำหน่ำย อย่ำงละจำนวน 4 ฉบับ
ฉลำกภำษำไทย
ฉลำกภำษำต่ำงประเทศ (กรณีนำเข้ำ, ถ้ำมี)
ฉลำกภำษำไทย
ฉลำกภำษำต่ำงประเทศ (กรณีนำเข้ำ, ถ้ำมี)
รำยละเอียดที่ต้องแสดงบนฉลำก
(1) ชื่ออำหำร (ระบุตำมใบคำขอฯ อ.17)
(2) เลขสำรบบอำหำร
(3) ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้นำเข้ำ
(4) ปริมำณสุทธิ (ระบุคำว่ำ "น้ำหนักสุทธิ หรือ "ปริมำตรสุทธิ" ตำมใบคำขอฯ อ.17)
(5) วัน เดือน และปี ที่ควรบริโภคก่อน
(6) สูตรส่วนประกอบสำคัญ เรียงจำกมำกไปน้อย
(7) ชนิดและปริมำณส่วนประกอบที่ไม่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร
(8) วิธใี ช้และข้อแนะนำหรือข้อควรปฏิบัติ
(9) ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อำหำร (ถ้ำมี)
(10) วัตถุให้ควำมหวำนแทนน้ำตำล" ด้วยตัวอักษรขนำดควำมสูงไม่
น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร กำกับชื่ออำหำร เว้นแต่ใช้ขอ้ ควำมดังกล่ำวเป็นชื่ออำหำรแล้ว
(11) ใช้สำหรับผู้ใหญ่เท่ำนั้น
- คำรับรองบนฉลำก

8. เอกสำรหรือหลักฐำนที่สนับสนุนกำรแสดงข้อควำมหรือสัญลักษณ์บนฉลำก (ถ้ำมี) จำนวน 1 ฉบับ
เอกสำรกำรรับรองเครื่องหมำยที่แสดงบนฉลำก เช่น เครื่องหมำยฮำลำล จะต้องไม่หมดอำยุ

9. เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นที่เกีย่ วข้อง (ถ้ำมี) จำนวน 1 ฉบับ
10. สำเนำหนังสือมอบอำนำจ จำนวน 1 ฉบับ

1.
2.
3.
4.

กำรแก้ไขตำมบัญชีหมำยเลข 4 แนบท้ำยระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำฯ
คำขอ 2 ฉบับ (พิมพ์เท่ำนั้น) □ อ.19 □ สบ.4 (2 ฉบับ)
- กรอกรำยละเอียดครบถ้วน
- ผู้ลงนำม
สำเนำใบอนุญำต 1 ฉบับ □ อ.2 □ อ.7 □ สบ.2
สำเนำ 1 ฉบับ □ อ.18 □ สบ.3, สบ.4
สำเนำหนังสือมอบอำนำจ
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ผู้ยนื่ คำขอ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ ตรวจสอบ
กรณีได้รับใบสำคัญกำรขึน้ ทะเบียนตำรับอำหำรแล้ว จะขอเพิ่มฉลำกเพื่อกำรส่งออก

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร

บันทึกข้อบกพร่อง

1. หนังสือชี้แจงกำรขอเพิม่ ฉลำกอำหำรทีผ่ ลิตเพือ่ ส่งออกจำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร 2 ฉบับ (พิมพ์เท่ำนัน้ )
2. ฉลำกเพื่อส่งออก 2 ฉบับ และคำแปลภำษำต่ำงประเทศของฉลำก 2 ฉบับ
- ประเทศผู้ผลิต
- เลขสำรบบอำหำรหรือเลขสถำนที่ผลิตหรือชื่อ/ที่ตั้งของสถำนที่ผลิต
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดก็ได้
3. สำเนำใบสำคัญฯ 1 ฉบับ
4. สำเนำใบอนุญำตผลิตอำหำร 1 ฉบับ
5. สำเนำหนังสือมอบอำนำจ
6. สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษัท
เฉพำะผู้ยนื่ คำขอฯ
ครัง้ ที่ 1
ข้ำพเจ้ำรับทรำบ
□ เอกสำรถูกต้องครบถ้วน
□ มีขอ้ บกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันทำกำร นับจำกวันที่รับคำขอ
ลงชื่อ............................................................(ผู้ยนื่ คำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)
(...............................................................)
วันที่........................................................................
ครัง้ ที่ 2
ข้ำพเจ้ำ
□ แก้ไขข้อบกพร่อง ครบถ้วน
□ ไม่อำจแก้ไขข้อบกพร่องให้ครบถ้วนและยินดีให้ส่งคืนคำขอ

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่
□ เอกสำรถูกต้องครบถ้วน
ออกใบรับคำขอเลขที.่ ..........................................................
□ พบข้อบกพร่องตำมที่ระบุขำ้ งต้น ขอให้แก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 10 วันทำกำร นับจำกวันที่รับคำขอ หำกพ้นกำหนด
จะยกเลิกและส่งคืนคำขอต่อไป
ลงชื่อ.........................................เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเบื้องต้น
ลงชื่อ..........................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
วันที่................................................................................
□ แก้ไขข้อบกพร่อง ครบถ้วน
□ ขอส่งคืนคำขอและเอกสำรประกอบทั้งหมด เนื่องจำก
□ ไม่มำแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำที่กำหนด
□ กำรแก้ไขข้อบกพร่องไม่ครบถ้วน

ลงชื่อ..................................(ผู้ยนื่ เอกสำรแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอำนำจ)

ท่ำนมีสิทธิย์ นื่ คำขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสำรให้ถกู ต้องครบถ้วน
และสอดคล้องเป็นไปตำมกฎหมำย หรือจะอุทธรณ์กำรคืนคำขอครั้งนี้กไ็ ด้
ขอให้ยนื่ คำอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ได้ภำยใน 15 วันทำกำร นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง

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

ลงชื่อ.......................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
วันที่................................................................................

