
 

แบบ อ.19  
(ตัวอย่างส าหรับการกรอกข้อมูล) 

 
  
   

ค ำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับอำหำร 
เขียนท่ี         บริษทั สามพ่ีนอ้ง จ ากดั                  . 
วนัท่ี  29     เดือน    ตุลาคม         พ.ศ.  2563      . 

 ขา้พเจา้         นายกลา้ เก่งกาจ                อาย ุ        42        ปี  สญัชาติ         ไทย                                                  . 
บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี      x-xxxx-xxxxx-xx-x         ออกให ้ณ       เขตตล่ิงชนั                                                    . 
อยูเ่ลขท่ี          1/25                 ตรอก/ซอย                สวรรคโลก 22                ถนน            ราชวถีิ         หมู่ท่ี          1        .              
ต าบล/แขวง              ตล่ิงชนั                    อ าเภอ/เขต            ตล่ิงชนั                  จงัหวดั                   กรุงเทพฯ                  . 
โทรศพัท ์          02-0015621                                          ขอแกไ้ขรายการทะเบียนต ารับอาหาร ช่ือ ผลิตภณัฑท์ดแทนม้ือ
อาหาร กล่ินขา้วโพด (อาหารควบคุมหรือลดน ้าหนกั)                                                                                                       . 
เลขทะเบียนท่ี        10-1-xxxxx-x-xxxx                   ในนามของ (ช่ือผูรั้บอนุญาตและช่ือสถานท่ีผลิตหรือ สถานท่ีน าเขา้) 
                บริษทั สามพ่ีนอ้ง จ ากดั                                                      อยูเ่ลขท่ี          122/222                                            . 
ตรอก/ซอย        ลาดพร้าว 111                       ถนน          ลาดพร้าว 111                             หมู่ท่ี       4                              . 
ต าบล/แขวง        คลองจัน่                          อ าเภอ/เขต   บางกะปิ                  จงัหวดั            กรุงเทพฯ                              . 
โทรศพัท ์        02-222-4155                             . 
 รายการท่ีขอแกไ้ข                                                                                                                                                . 
                  -ขอเพ่ิมแบบฉลากโดยเพ่ิม  ”เคร่ืองหมายฮาลาล”  บนฉลากส าหรับกล่องกระดาษ (ภายในบรรจุถุงอลูมิเนียม  
                   ฟอยล)์ ทุกขนาดบรรจุ                                                                                                                                     . 
                  -ขอรับรองสูตรส่วนประกอบ  และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกบัท่ีเคยไดรั้บอนุญาต                                  . 
                  -ขอรับรองฉลากมีขอ้ความตรงตามท่ีไดร้ะบุอนุญาตไวแ้ลว้  ยกเวน้มี “เคร่ืองหมายฮาลาล” เพ่ิม  และ           . 
                    เคร่ืองหมายฮาลาลจะไม่ติดทบัขอ้ความเดิมท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้                                                                    . 
                  -ขอรับรองการแสดงเคร่ืองหมายนั้นตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองหมายนั้นๆ และรักษาสถานภาพให ้
                    คงอยูโ่ดยตลอด                                                                                                                                              . 
                  -ขอรับรองการแกไ้ขเป็นไปตาม ขอ้ 3.6.11 ของบญัชีหมายเลข 3 แนบทา้ยระเบียบส านกังานคณะกรรมการ . 
อาหารและยาวา่ดว้ยเร่ือง การด าเนินการเก่ียวกบัเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562                                                                  . 
                                                                                                                                                                                           . 
                                                                                                                                                                                           . 
                                                                                                                                                                                           . 
 
 

    (ลายมือช่ือ)            กลา้  เก่งกาจ                 ผูย้ื่นค าขอ 
                                                                                                               (           นายกลา้ เก่งกาจ          ) 
                                      ผูด้  าเนินกิจการ 
 
 
 



 

 

 

แบบ อ.19  
(ตัวอย่างส าหรับการกรอกข้อมูล) 

 
  
   

ค ำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับอำหำร 
เขียนท่ี         บริษทั สามพ่ีนอ้ง จ ากดั                  . 
วนัท่ี  29     เดือน    ตุลาคม         พ.ศ.  2563      . 

 ขา้พเจา้         นายกลา้ เก่งกาจ                อาย ุ        42        ปี  สญัชาติ         ไทย                                                  . 
บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี      x-xxxx-xxxxx-xx-x         ออกให ้ณ       เขตตล่ิงชนั                                                    . 
อยูเ่ลขท่ี          1/25                 ตรอก/ซอย                สวรรคโลก 22                ถนน            ราชวถีิ         หมู่ท่ี          1        .              
ต าบล/แขวง              ตล่ิงชนั                    อ าเภอ/เขต            ตล่ิงชนั                  จงัหวดั                   กรุงเทพฯ                  . 
โทรศพัท ์          02-0015621                                          ขอแกไ้ขรายการทะเบียนต ารับอาหาร ช่ือ วตัถุปรุงแต่งรสอาหาร 
รสไก่ (วตัถุเจือปนอาหาร) / Chicken Flavour Seasoning Powder (Food Additive)                                                            . 
เลขทะเบียนท่ี        10-1-xxxxx-x-xxxx                   ในนามของ (ช่ือผูรั้บอนุญาตและช่ือสถานท่ีผลิตหรือ สถานท่ีน าเขา้) 
                บริษทั สามพ่ีนอ้ง จ ากดั                                                      อยูเ่ลขท่ี          122/222                                            . 
ตรอก/ซอย        ลาดพร้าว 111                       ถนน          ลาดพร้าว 111                             หมู่ท่ี       4                              . 
ต าบล/แขวง        คลองจัน่                          อ าเภอ/เขต   บางกะปิ                  จงัหวดั            กรุงเทพฯ                              . 
โทรศพัท ์        02-222-4155                             . 
 รายการท่ีขอแกไ้ข                                                                                                                                                . 
                  (1) ขอเพ่ิมแบบฉลากโดยเพ่ิมขอ้ความ  “สินคา้แจกฟรี หา้มจ าหน่าย”  บนฉลากส าหรับซองอลูมิเนียมฟอยล ์   .  
                   ขนาด 100 กรัม     ซ่ึงขอรับรองวา่การแกไ้ขเป็นไปตามขอ้ 3.6.6   ของบญัชีหมายเลข 3 แนบทา้ยระเบียบ
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ดว้ยเร่ือง การด าเนินการเก่ียวกบัเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562      .     . 
                  (2) ขอเพ่ิมแบบฉลากโดยเพ่ิม  “เคร่ืองหมายฮาลาล” บนฉลากส าหรับซองอลูมิเนียมฟอยล ์ทุกขนาดบรรจุ      
ซ่ึงขอรับรองวา่การแกไ้ขเป็นไปตามขอ้ 3.6.11   ของบญัชีหมายเลข 3 แนบทา้ยระเบียบส านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยาวา่ดว้ยเร่ือง การด าเนินการเก่ียวกบัเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562      .  
                  -ขอรับรองสูตรส่วนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกบัท่ีเคยไดรั้บอนุญาต                                       . 
                  -ขอรับรองฉลากมีขอ้ความตรงตามท่ีไดร้ะบุอนุญาตไวแ้ลว้ ยกเวน้รายการท่ีขอแกไ้ข (1) และ (2) โดย             .. 
                    ขอ้ความดงักล่าวจะไม่ติดทบัขอ้ความเดิมท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้                                                                          . 
                  -ขอรับรองการแสดงเคร่ืองหมายนั้นตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองหมายนั้นๆ และรักษาสถานภาพให ้
                    คงอยูโ่ดยตลอด                                                                                                                                              . 
                   
. 
 
 

    (ลายมือช่ือ)            กลา้  เก่งกาจ                 ผูย้ื่นค าขอ 
                                                                                                               (           นายกลา้ เก่งกาจ          ) 
                                      ผูด้  าเนินกิจการ 
 



 

 
แบบ อ.19  

(ตัวอย่างส าหรับการกรอกข้อมูล) 
 

  
   

ค ำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับอำหำร 
เขียนท่ี         บริษทั สามพ่ีนอ้ง จ ากดั                  . 
วนัท่ี  29     เดือน    ตุลาคม         พ.ศ.  2563      . 

 ขา้พเจา้         นายกลา้ เก่งกาจ                อาย ุ        42        ปี  สญัชาติ         ไทย                                                  . 
บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี      x-xxxx-xxxxx-xx-x         ออกให ้ณ       เขตตล่ิงชนั                                                    . 
อยูเ่ลขท่ี          1/25                 ตรอก/ซอย                สวรรคโลก 22                ถนน            ราชวถีิ         หมู่ท่ี          1        .              
ต าบล/แขวง              ตล่ิงชนั                    อ าเภอ/เขต            ตล่ิงชนั                  จงัหวดั                   กรุงเทพฯ                  . 
โทรศพัท ์          02-0015621                                          ขอแกไ้ขรายการทะเบียนต ารับอาหาร ช่ือ ยีสตแ์หง้ส าเร็จรูป (วตัถุ
เจือปนอาหาร) / Instant Yeast (Food Additive)                                                                                                                    . 
เลขทะเบียนท่ี        10-1-xxxxx-x-xxxx                   ในนามของ (ช่ือผูรั้บอนุญาตและช่ือสถานท่ีผลิตหรือ สถานท่ีน าเขา้) 
                บริษทั สามพ่ีนอ้ง จ ากดั                                                      อยูเ่ลขท่ี          122/222                                            . 
ตรอก/ซอย        ลาดพร้าว 111                       ถนน          ลาดพร้าว 111                             หมู่ท่ี       4                              . 
ต าบล/แขวง        คลองจัน่                          อ าเภอ/เขต   บางกะปิ                  จงัหวดั            กรุงเทพฯ                              . 
โทรศพัท ์        02-222-4155                             . 
 รายการท่ีขอแกไ้ข                                                                                                                                                . 
                  (1) ขอเพ่ิมแบบฉลากจดัท าโดยเพ่ิม สีพ้ืนเป็นสีขาว ตวัอกัษรสีน ้าเงิน ส าหรับกล่องกระดาษ (ภายในบรรจุถุง 
                       อลูมิเนียมฟอยล)์ ทุกขนาดบรรจุ                                                                                                                    .  
                  (2) ขอแกไ้ขการจดัวางต าแหน่ง ช่ืออาหาร ยีสตแ์หง้ส าเร็จรูป (วตัถุเจือปนอาหาร) / Instant Yeast (Food        . 
                       Additive)โดยยา้ยต าแหน่งจากดา้นหลงักล่อง   ไปแสดงดา้นหนา้และบริเวณแถวบนสุดของกล่อง ส าหรับ      
กล่องกระดาษ (ภายใน บรรจุถุงอลูมิเนียมฟอยล)์ ทุกขนาดบรรจุ โดยท่ีไม่ทบัขอ้ความเดิมท่ีไดรั้บอนุญาต                                                   
.      -ขอรับรองสูตรส่วนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกบัท่ีเคยไดรั้บอนุญาต                                       . 
                  -ขอรับรองฉลากมีขอ้ความตรงตามท่ีไดร้ะบุอนุญาตไวแ้ลว้ ยกเวน้รายการท่ีขอแกไ้ข (1) และ (2)                   . 
                  -ขอรับรองการแกไ้ขเป็นไปตาม ขอ้ 3.6.7 และ 3.6.8 ตามล าดบั ของบญัชีหมายเลข 3 แนบทา้ยระเบียบ          .     
                    ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ดว้ยเร่ือง การด าเนินการเก่ียวกบัเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562.       . 
                                                                                                                                                                                             . 
 
 

    (ลายมือช่ือ)            กลา้  เก่งกาจ                 ผูย้ื่นค าขอ 
                                                                                                               (           นายกลา้ เก่งกาจ          ) 
                                      ผูด้  าเนินกิจการ 
 
 



แบบ อ.๑๙ 

 
ค ำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับอำหำร 

เขียนท่ี…บริษัท สามพีน้อง จ ากดั……. 
วนัท่ี…20…เดือน…กรกฎาคม…..พ.ศ…2563… 

ข้าพเจ้า ………นายกล้า……เก่งกาจ……. อาย ุ…42…… ปี  สญัชาต ิ……ไทย………...…..… 
บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี……x-xxxx-xxxxx-xx-x……...ออกให้ ณ………เขตตลิ่งชนั……………………... 
อยูเ่ลขท่ี……1/25…….ตรอก/ซอย……สวรรคโลก 22………ถนน……ราชวิถี……….……...หมูท่ี่……1……….
ต าบล/แขวง………ตลิ่งชนั………อ าเภอ/เขต……ตลิ่งชนั………….จงัหวดั……กรุงเทพฯ…….………………… 
โทรศพัท์ ……02-0015621……….. ขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร ช่ือ …โมโนโซเดียมกลตูาเมต (วตัถเุจือ
ปนอาหาร) / MONOSODIUM GLUTAMATE (FOOD ADDITIVE)……เลขทะเบียนท่ี…10-1xxxxx-x-xxxx…… 
ในนามของ (ช่ือผู้ รับอนญุาตและช่ือสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเข้า)………บริษัท สามพีน้อง จ ากดั…………….… 
อยูเ่ลขท่ี……….122/222…….ตรอก/ซอย……….ลาดพร้าว 111….……ถนน….…ลาดพร้าว.111………...….
หมูท่ี่….…4………….ต าบล/แขวง…………คลองจัน่……….……อ าเภอ/เขต…………บางกะปิ………………..
จงัหวดั……กรุงเทพฯ……….โทรศพัท์ … 02-222-4155 ……………………….. 

รายการท่ีขอแก้ไข ……………………………………………………………………………………… 
…1. ขอแก้ไขช่ืออาหารจาก โมโนโซเดียมกลตูาเมต (วตัถเุจือปนอาหาร) / MONOSODIUM GLUTAMATE 
(FOOD ADDITIVE) เป็น มอโนโซเดียมกลตูาเมต 80 เมช (วตัถเุจือปนอาหาร) / MONOSODIUM GLUTAMATE 
80 MESH( FOOD ADDITIVE)… 
…2. ขอแก้ไขฉลากน าเข้า และยกเลิกฉลากน าเข้าเดมิท่ีเคยได้รับอนญุาต…………………………...…………… 
…3. ขอแก้ไขคูมื่อฯ และตารางค านวน พร้อมยกเลิกคูมื่อฯและตารางค านวนเดมิท่ีเคยได้รับอนญุาต…………… 
…-ขอรับรองว่าสตูรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิตและคณุภาพมาตารฐานยงัคงเดมิกบัท่ีเคยได้รับอนญุาต…… 
…-ขอรับรองว่าฉลากและคูมื่อฯเป็นไปตามประกาศ 363 (พ.ศ 2556) และ 372 (พ.ศ 2558)…………………… 
…-ขอรับรองว่าคูมื่อฯและตารางค านวนเป็นไปตามประกาศ 389 (พ.ศ 2561)…………………………………… 
…-ขอรับรองว่าการใช้วตัถเุจือปนอาหารเป็นไปตามประกาศ 389 (พ.ศ 2561)…………………………………… 
 
 

 

(ลายมือช่ือ) ……นายกล้า……เก่งกาจ….. ผู้ ย่ืนค าขอ 
(.........นายกล้า..เก่งกาจ............) 



แบบ อ.๑๙ 

 
ค ำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับอำหำร 

เขียนท่ี…บริษัท สามพีน้อง จ ากดั……. 
วนัท่ี…20…เดือน…กรกฎาคม…..พ.ศ…2563… 

ข้าพเจ้า ………นายกล้า……เก่งกาจ……. อาย ุ…42…… ปี  สญัชาต ิ……ไทย………...…..… 
บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี……x-xxxx-xxxxx-xx-x……...ออกให้ ณ………เขตตลิ่งชนั……………………... 
อยูเ่ลขท่ี……1/25…….ตรอก/ซอย……สวรรคโลก 22………ถนน……ราชวิถี……….……...หมูท่ี่……1……….
ต าบล/แขวง………ตลิ่งชนั………อ าเภอ/เขต……ตลิ่งชนั………….จงัหวดั……กรุงเทพฯ…….………………… 
โทรศพัท์ ……02-0015621……….. ขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร ช่ือ …….. อีมเูทค เอ็น-100 (วตัถเุจือ
ปนอาหาร) / Emutech N-100 (Food Additive) …..…..…เลขทะเบียนท่ี……..…..10-3xxxxx-x-xxxx……..… 
ในนามของ (ช่ือผู้ รับอนญุาตและช่ือสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเข้า)………บริษัท สามพีน้อง จ ากดั…………….… 
อยูเ่ลขท่ี……….122/222…….ตรอก/ซอย……….ลาดพร้าว 111….……ถนน….…ลาดพร้าว.111………...….
หมูท่ี่….…4………….ต าบล/แขวง…………คลองจัน่……….……อ าเภอ/เขต…………บางกะปิ………………..
จงัหวดั……กรุงเทพฯ……….โทรศพัท์ … 02-222-4155 ……………………….. 

รายการท่ีขอแก้ไข ……………………………………………………………………………………… 
…1. ขอแก้ไขช่ือและท่ีอยูส่ถานท่ีผลิตอาหารจาก Rikevita (M) Sdn. Bhd. (210381-U) No. 11, Jalan Bayu, 
Tampoi, Johor Bahru Malaysia เป็น  Rikevita (Malaysia) Sdn. Bhd. (210381-U) No. 11, Jalan Bayu, 
Tampoi, Johor Bahru Johor Darul Takzim Malaysia…………………………………………………………     
…2. ขอแก้ไขฉลากน าเข้า และยกเลิกฉลากน าเข้าเดมิท่ีเคยได้รับอนญุาต…………………………...…………… 
…3. ขอแก้ไขคูมื่อฯ และตารางค านวน พร้อมยกเลิกคูมื่อฯและตารางค านวนเดมิท่ีเคยได้รับอนญุาต…………… 
…-ขอรับรองว่าสตูรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิตและคณุภาพมาตารฐานยงัคงเดมิกบัท่ีเคยได้รับอนญุาต…… 
…-ขอรับรองว่าฉลากและคูมื่อฯเป็นไปตามประกาศ 363 (พ.ศ 2556) และ 372 (พ.ศ 2558)…………………… 
…-ขอรับรองว่าคูมื่อฯและตารางค านวนเป็นไปตามประกาศ 389 (พ.ศ 2561)…………………………………… 
…-ขอรับรองว่าการใช้วตัถเุจือปนอาหารเป็นไปตามประกาศ 389 (พ.ศ 2561)…………………………………… 
 
 

 

(ลายมือช่ือ) ……นายกล้า……เก่งกาจ….. ผู้ ย่ืนค าขอ 
(.........นายกล้า..เก่งกาจ............) 



แบบ อ.๑๙ 

 
ค ำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับอำหำร 

เขียนท่ี…บริษัท สามพีน้อง จ ากดั……. 
วนัท่ี…20…เดือน…กรกฎาคม…..พ.ศ…2563… 

ข้าพเจ้า ………นายกล้า……เก่งกาจ……. อาย ุ…42…… ปี  สญัชาต ิ……ไทย………...…..… 
บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี……x-xxxx-xxxxx-xx-x……...ออกให้ ณ………เขตตลิ่งชนั……………………... 
อยูเ่ลขท่ี……1/25…….ตรอก/ซอย……สวรรคโลก 22………ถนน……ราชวิถี……….……...หมูท่ี่……1……….
ต าบล/แขวง………ตลิ่งชนั………อ าเภอ/เขต……ตลิ่งชนั………….จงัหวดั……กรุงเทพฯ…….………………… 
โทรศพัท์ ……02-0015621……….. ขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร ช่ือ ……กรดแอสคอร์บิก (วตัถเุจือปน
อาหาร) ASCORBIC ACID (FOOD ADDITIVE)………เลขทะเบียนท่ี……10-1xxxxx-x-xxxx………………… 
ในนามของ (ช่ือผู้ รับอนญุาตและช่ือสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเข้า)………บริษัท สามพีน้อง จ ากดั…………….… 
อยูเ่ลขท่ี……….122/222…….ตรอก/ซอย……….ลาดพร้าว 111….……ถนน….…ลาดพร้าว.111………...….
หมูท่ี่….…4………….ต าบล/แขวง…………คลองจัน่……….……อ าเภอ/เขต…………บางกะปิ………………..
จงัหวดั……กรุงเทพฯ……….โทรศพัท์ … 02-222-4155 ……………………….. 

รายการท่ีขอแก้ไข ……………………………………………………………………………………… 
…1. ขอแก้ไขขนาดบรรจจุากกลอ่งกระดาษ(ภายในบรรจถุงุพลาสตกิ พีอี ใสไมมี่สี) น า้หนกัสทุธิ 25-50 กิโลกรัม 
เป็น กล่องกระดาษ(ภายในบรรจถุงุพลาสตกิ พีอี ใสไมมี่สี) น า้หนกัสทุธิ 10-50 กิโลกรัม 
…2. ขอเพิ่มขนาดบรรจถุงัพลาสตกิ พีอี สีขาว น า้หนกัสทุธิ 1-50 กิโลกรัม…………………………...…………… 
…- ขอรับรองวา่ฉลาก คูมื่อฯ และตารางค านวน ยงัคงเดิมท่ีเคยได้รับอนญุาต…………… 
…-ขอรับรองว่าสตูรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิตและคณุภาพมาตารฐานยงัคงเดมิกบัท่ีเคยได้รับอนญุาต…… 
…-ขอรับรองว่าฉลากและคูมื่อฯเป็นไปตามประกาศ 363 (พ.ศ 2556) และ 372 (พ.ศ 2558)…………………… 
…-ขอรับรองว่าคูมื่อฯและตารางค านวนเป็นไปตามประกาศ 389 (พ.ศ 2561)…………………………………… 
…-ขอรับรองว่าการใช้วตัถเุจือปนอาหารเป็นไปตามประกาศ 389 (พ.ศ 2561)…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

(ลายมือช่ือ) ……นายกล้า……เก่งกาจ….. ผู้ ย่ืนค าขอ 
(.........นายกล้า..เก่งกาจ............) 
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