14 เมษายน 2563

แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องสำหรับอำหำรประเภท อำหำรสำหรับผู้ที่ต้องกำรควบคุมนำหนัก
 คำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนตำรับอำหำร (อ.19)
 แบบกำรแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรที่ได้รับอนุญำตใช้ฉลำกอำหำร (สบ.4)
 กำรแก้ไขตำมระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยเรื่องกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเลขสำรบบอำหำรฉบับปัจจุบนั (ดูข้อ 6)
 หนังสือชีแจงกำรขอเพิ่มฉลำกอำหำรที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร (ดูข้อ 7)
 กำรขอใบแทนใบสำคัญกำรขึนทะเบียนตำรับอำหำร (ดูข้อ 8)
ชื่อ-สกุล ผูย้ ื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ......................................................................................................................... อำหำรวัตถุประสงค์พิเศษ เป็น ไม่เป็น
โทรศัพท์........................... E-mail................................................ชื่อสถำนที่ผลิต/นำเข้ำ.........................................
เลขที่ใบอนุญำตผลิต/นำเข้ำ/สถำนที่ผลิต...........................................เลขสำรบบอำหำร..........................................  กรณีปกติ  เพิ่มฉลำกส่งออก  ขอใบแทนฯ
ชื่ออำหำร (ภำษำไทย)................................................................................................................................................  แก้ไขเปลีย่ นแปลงตำมระเบียบสำนักงำนฯ ว่ำด้วย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับเลขสำรบบอำหำร ฉบับ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัจจุบัน
ชื่ออำหำร (ภำษำอังกฤษ)...........................................................................................................................................
*โปรดนำเอกสำรนี้และใบรับคำขอ แนบมำพร้อม
...................................................................................................................................................................................
กำรแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ำมี) ในครั้งต่อไป*
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอให้ผู้ยื่นคำขอจัดเรียงเอกสำรตำมบัญชีรำยกำรเอกสำรข้ำงล่ำงนี้ และตรวจสอบด้วยตนเอง
พร้อมทั้งทำเครื่องหมำย  กรณีถูกต้องครบถ้วนตำมข้อกำหนด หรือทำเครื่องหมำย  กรณีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือทำเครื่องหมำย – กรณีไม่จำเป็นต้องมี
รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร
1. คำขอ  อ.19(1 ฉบับ) สบ.4 (2 ฉบับ) (พิมพ์เท่ำนั้น) กรอกข้อควำมครบถ้วน,ผู้ลงนำม
2. เอกสำรแยกตำมกรณีที่ขอแก้ไขดังนี้
 แก้ไข/เพิ่มขนำดบรรจุ (กรณีได้รับใบสำคัญฯ) ใบสำคัญกำรฯ ฉบับจริง
 แก้ไข / เพิ่มชนิดของภำชนะบรรจุ
- ใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร ฉบับจริง
- ฉลำกของภำชนะบรรจุที่เพิ่ม 4 ฉบับ(หำกแตกต่ำงจำกเดิม) ( 2 ฉบับกรณียื่นสบ.4 )
- เอกสำรหรือหลักฐำนที่สนับสนุนกำรแสดงข้อควำมหรือสัญลักษณ์บนฉลำก(ถ้ำมี) 1 ฉบับ
 เพิ่มแบบฉลำกอำหำร / เพิ่มแบบฉลำกอำหำรชั่วครำว / เพิ่มแบบฉลำกอำหำร
ภำษำต่ำงประเทศ (กรณีนำเข้ำ) / เพิ่มแบบฉลำกอำหำรเพื่อกำรส่งออก
- ฉลำกอำหำรฉบับใหม่ที่ขอเพิ่ม 4 ฉบับ ( ฉลำก 2 ฉบับกรณียื่นสบ.4 )
- ต้นฉบับผลกำรตรวจวิเครำะห์ชนิดและปริมำณสำรอำหำร 1 ฉบับ (ถ้ำมี)
- เอกสำรแสดงค่ำควำมคลำดเคลื่อนของผลวิเครำะห์สำรอำหำรเทียบกับฉลำก (ถ้ำมี) 1 ฉบับ
- เอกสำรหรือหลักฐำนที่สนับสนุนกำรแสดงข้อควำมหรือสัญลักษณ์บนฉลำก (ถ้ำมี) 1 ฉบับ
- คำแปลภำษำต่ำงประเทศ กรณีฉลำกอำหำรไม่เป็นภำษำอังกฤษ
 แก้ไข แบบฉลำกอำหำร
- ฉลำกอำหำรฉบับใหม่ที่ขอแก้ไข 4 ฉบับ ( ฉลำก 2 ฉบับกรณียื่นสบ.4 )
- ฉลำกอำหำรเดิมฉบับที่มีลำยเซ็นจริงที่ได้รับอนุญำตไว้และยังมีผลบังคับใช้
- ต้นฉบับผลกำรตรวจวิเครำะห์ชนิดและปริมำณสำรอำหำร 1 ฉบับ (ถ้ำมี)
- เอกสำรแสดงค่ำควำมคลำดเคลื่อนของผลวิเครำะห์สำรอำหำรเทียบกับฉลำก (ถ้ำมี) 1 ฉบับ
- เอกสำรหรือหลักฐำนที่สนับสนุนกำรแสดงข้อควำมหรือสัญลักษณ์บนฉลำก (ถ้ำมี) 1 ฉบับ
 แก้ไขชื่อ / ที่ตั้ง ผู้ผลิตอำหำร (กรณีนำเข้ำ)
- ใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร ฉบับจริง
- หนังสือแจ้งแก้ไขชื่อ / ที่ตั้ง ผู้ผลิตอำหำร พร้อมเหตุผลในกำรแก้ไข
- ฉลำกอำหำรฉบับใหม่ 4 ฉบับ( ฉลำก 2 ฉบับกรณียื่นสบ.4 )
- ฉลำกอำหำรเดิมฉบับที่มีลำยเซ็นจริงที่ได้รับอนุญำตไว้และยังมีผลบังคับใช้
 แก้ไขชื่อ / ที่ตั้ง ผู้ผลิตอำหำร (กรณีผลิต)
- ใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร ฉบับจริง
- ฉลำกอำหำรฉบับใหม่ 4 ฉบับ ( ฉลำก 2 ฉบับกรณียื่นสบ.4 )
- ฉลำกอำหำรเดิมฉบับที่มีลำยเซ็นจริงที่ได้รับอนุญำตไว้และยังมีผลบังคับใช้

ผู้ยื่นคำขอ
ตรวจสอบ

เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

-2รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร
 แก้ไขชื่ออำหำร / ชือ่ ตรำ / ชือ่ เครื่องหมำยกำรค้ำ
- ใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร ฉบับจริง
- ฉลำกอำหำรฉบับใหม่ 4 ฉบับ ( ฉลำก 2 ฉบับกรณียื่นสบ.4 )
- ฉลำกอำหำรเดิมฉบับที่มีลำยเซ็นจริงที่ได้รับอนุญำตไว้และยังมีผลบังคับใช้
- หนังสือแจ้งแก้ไขชื่ออำหำร/ชื่อตรำ/ชือ่ เครื่องหมำยกำรค้ำพร้อมเหตุผล(กรณีนำเข้ำ)
- แจ้งเหตุผลในกำรแก้ไขที่เหมำะสม
- เอกสำรหรือหลักฐำนที่สนับสนุนกำรแสดงข้อควำมหรือสัญลักษณ์บนฉลำก (ถ้ำมี) 1 ฉบับ
 แก้ไขสูตรส่วนประกอบอำหำร
- ฉลำกอำหำรฉบับใหม่ 4 ฉบับ(ถ้ำมีผลกระทบกับฉลำก) (ฉลำก 2 ฉบับกรณียนื่ สบ.4 )
- ฉลำกอำหำรเดิมฉบับที่มีลำยเซ็นจริงที่ได้รับอนุญำตไว้และยังมีผลบังคับใช้
- แจ้งเหตุผลในกำรแก้ไขที่เหมำะสม
- เอกสำรเปรียบเทียบสูตรส่วนประกอบปัจจุบันและใหม่พร้อมร้อยละของค่ำควำมแตกต่ำง
- หนังสือแจ้งสูตรส่วนประกอบครบ 100% พร้อมเหตุผล ฉบับจริง 1 ฉบับ (กรณีนำเข้ำ)
- วัตถุเจือปนอำหำรแจ้ง ชื่อทำงเคมี และ INS Number หรือ E Number หรือ เลขสำรบบ
อำหำร (ถ้ำมี) (พร้อมตรวจสอบปริมำณกำรใช้ให้เป็นไปตำมประกำศที่เกี่ยวข้อง)
- ต้นฉบับผลวิเครำะห์ชนิดและปริมำณสำรอำหำร 1 ฉบับ (ถ้ำมี)
 แก้ไขกรรมวิธีกำรผลิต
- หนังสือแจ้งแก้ไขกรรมวิธีกำรผลิต พร้อมเหตุผลฉบับจริง 1 ฉบับ (กรณีนำเข้ำ)
- แจ้งเหตุผลในกำรขอแก้ไขที่เหมำะสม
- กรรมวิธีกำรผลิตสอดคล้องกับสูตรส่วนประกอบ
- เอกสำรหลักฐำนข้อมูลอื่นๆ
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
3. ฉลำกอำหำร(ใหม่) 4 ฉบับ(แจ้งสีพื้น,รูปภำพ/สัญลักษณ์,ตัวอักษร) ( 2 ฉบับกรณียื่นสบ.4)
3.1 ฉลำกอำหำรภำษำไทย
- ชื่ออำหำร
อำหำรที่ผู้ที่ต้องกำรควบคุมน้ำหนักใช้กินแทนอำหำรที่ใช้กินตำมปกติใน 1 มื้อหรือ
มำกกว่ำ 1 มื้อ หรือแทนอำหำรทั้งวัน มีข้อควำมว่ำ “อำหำรควบคุมหรือลดน้ำหนัก” กำกับ
ชื่ออำหำร ด้วยตัวอักษรควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร
อำหำรที่ถูกลดพลังงำน มีข้อควำมว่ำ “อำหำรลดพลังงำน” กำกับชื่ออำหำร ด้วย
ตัวอักษรควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร
อำหำรที่ให้พลังงำนต่ำ มีขอ้ ควำมว่ำ “อำหำรพลังงำนต่ำ” กำกับชื่ออำหำร ด้วย
ตัวอักษรควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร
- ตรำ/เครื่องหมำยกำรค้ำ (ถ้ำมี)
- เลขสำรบบอำหำร
- ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้นำเข้ำ
(ผู้ผลิต/ผลิตโดย, ผู้แบ่งบรรจุ/แบ่งบรรจุโดย, ผู้นำเข้ำ/นำเข้ำโดย แล้วแต่กรณี)
(หรือผู้ผลิต/แบ่งบรรจุจะแสดงชื่อและทีต่ ั้งสำนักงำนใหญ่ให้มีข้อควำมว่ำ“สำนักงำนใหญ่)
- ปริมำณของอำหำร (น้ำหนักสุทธิ, ปริมำตรสุทธิ)
- ส่วนประกอบที่สำคัญเป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมำณ เรียงลำดับปริมำณจำกมำก
ไปน้อย และชนิดและปริมำณของส่วนประกอบที่ไม่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร
-ข้อมูลสำหรับผูแ้ พ้อำหำร(ถ้ำมี) (มี.../มี...ไว้ในกรอบโดยสีของตัวอักษรต้องตัดกับสีพื้น
ของกรอบและสีของกรอบตัดกับสีพื้นของฉลำก หรืออำจมี.../อำจมี...ไว้ในกรอบโดยสีของ
ตัวอักษรต้องตัดกับสีพื้นของกรอบและสีของกรอบตัดกับสีพื้นฉลำก) แสดงไว้ทดี่ ้ำนล่ำงของกำร
แสดงสูตรส่วนประกอบ
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-3รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร
-ข้อควำมว่ำ “แต่งกลิ่นธรรมชำติ ” “แต่งกลิ่นเลียนธรรมชำติ ” “แต่งกลิ่นสังเครำะห์ ”
“แต่งรสธรรมชำติ” หรือ “แต่งรสเลียนธรรมชำติ” ถ้ำมีกำรใช้แล้วแต่กรณี
-วัตถุเจือปนอำหำรที่มิใช่สี วัตถุปรุงแต่งรสอำหำร วัตถุให้ควำมหวำนแทนน้ำตำล
และ แสดงกลุ่มหน้ำที่วัตถุเจือปนอำหำรร่วมกับชื่อเฉพำะ หรือ INS number(ถ้ำมี)
-กรณีที่เป็นสี แสดง“สีธรรมชำติ”หรือ“สีสังเครำะห์”ตำมด้วยชื่อเฉพำะหรือINS number(ถ้ำมี)
-กรณีที่เป็นวัตถุปรุงแต่งรสอำหำร หรือวัตถุให้ควำมหวำนแทนน้ำตำล แสดงชื่อกลุ่มหน้ำที่ ตำม
ด้วยชื่อเฉพำะ (ถ้ำมี)
-วัตถุเจือปนอำหำรที่มิใช่วัตถุกันเสีย วัตถุปรุงแต่งรสอำหำร วัตถุให้ควำมหวำน
แทนน้ำตำล และสี แสดงคำว่ำ “วัตถุเจือปนอำหำร” แทนชื่อกลุ่มหน้ำที่ของวัตถุเจือปน
อำหำรร่วมกับชื่อเฉพำะ หรือ INS number (ถ้ำมี)
-วัน เดือน และปี ควรบริโภคก่อนหรือหมดอำยุ
-คำเตือน(ถ้ำมี)
-ข้อแนะนำในกำรเก็บรักษำ (ถ้ำมี)
-ข้อควำม“กินอำหำรนี้โดยมิได้อยู่ภำยใต้กำรดูแลของแพทย์ผู้ เชี่ยวชำญด้ำนโภชน
บำบัดอำจเกิดอันตรำย” ตัวอักษรเส้นทึบสีแดง ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 5 มม.
-ข้อควำมว่ำ “ใช้สำหรับผู้ใหญ่เท่ำนั้น”
-วิธีเตรียม(ถ้ำมี)
-วิธีใช้และข้อแนะนำ หรือข้อควรปฏิบัติในกำรใช้อย่ำงถูกต้องตำมหลักโภชนบำบัดอย่ำง
ละเอียด ในกรณีที่ไม่สำมำรถแสดงข้อแนะนำหรือข้อควรปฏิบัติดังกล่ำวที่ฉลำกได้ ให้จัดทำ
เป็นคู่มือหรือเอกสำรกำกับไว้
-อำหำรที่ผู้ที่ต้องกำรควบคุมน้ำหนักใช้กินแทนอำหำรที่ใช้กินตำมปกติใน 1 มื้อ
หรือมำกกว่ำ 1 มื้อ หรือแทนอำหำรทั้งวัน ให้แสดงข้อควำมเพิ่มเติมดังนี้
-คุณค่ำทำงโภชนำกำรและพลังงำนที่ได้รับต่อกำรกิน 1 ครั้ง
- "ควรกินวันละไม่ต่ำกว่ำ 800 กิโลแคลอรี่ (3,344 กิโลจูล)"
-อำหำรที่ถูกลดพลังงำน หรืออำหำรที่ให้พลังงำนต่ำ ให้แสดงข้อควำมเพิ่มเติมดังนี้
-"ห้ำมกินแทนอำหำรมื้อใดมื้อหนึ่ง" ด้วยตัวอักษรเส้นทึบสีแดง ขนำดควำมสูง
ไม่น้อยกว่ำ 5 มล
- คุณค่ำทำงโภชนำกำรของอำหำร
3.2 ฉลำกต่ำงประเทศ(นำเข้ำ,ถ้ำมี)(แนบคำแปลฉลำกภำษำต่ำงประเทศที่ไม่ใช่ภำษำอังกฤษ)
4. เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนำหนังสือมอบอำนำจที่ได้รับรองสำเนำจำกสำนักอำหำรแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
6. กำรแก้ไขตำมระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ว่ำด้วยกำรดำเนินกำรเกีย่ วกับ
เลขสำรบบอำหำร
6.1 คำขอ 2 ฉบับ (พิมพ์เท่ำนั้น)  อ.19  สบ.4กรอกรำยละเอียดครบถ้วน,ผู้ลงนำม
6.2 สำเนำหนังสือมอบอำนำจที่ได้รับรองสำเนำจำกสำนักอำหำรแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
7. กรณีได้รับใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำรแล้ว จะขอเพิ่มฉลำกเพื่อกำรส่งออก
7.1 หนังสือชี้แจงกำรขอเพิ่มฉลำกอำหำรที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ำยนอกรำชอำณำจักร
7.2 ฉลำกเพื่อส่งออก ระบุ
- ประเทศผู้ผลิต
- เลขสำรบบอำหำร/เลขสถำนที่ผลิตหรือชื่อ/ที่ตั้งของสถำนที่ผลิต อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดก็ได้
7.3 คำแปลภำษำต่ำงประเทศของฉลำกอำหำร 1 ฉบับ ยกเว้นแสดงเป็นภำษำอังกฤษ
(แปลเฉพำะส่ว นที่เกี่ย วข้ อ งกับ ชื่อ อำหำร ส่ว นประกอบอำหำรและข้ อ มูลเกี่ย วกับ ผู้ผลิต
อำหำร)

ผู้ยื่นคำขอ
ตรวจสอบ

เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

-4ผู้ยื่นคำขอ
ตรวจสอบ

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร

เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ

บันทึกข้อบกพร่อง

8. กำรขอใบแทนใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร
8.1 กรณีใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำรสูญหำย
-คำขอใบแทนใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.20) จำนวน 1 ฉบับ
-ใบแจ้งควำมฉบับจริงที่ระบุว่ำ ใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร เลขที่........(ระบุ
เลขที่ตำรับรำยกำรที่สูญหำย)......ได้สูญหำยไป
8.2 กรณีใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำรชำรุด หรือถูกทำลำยบำงส่วน
-คำขอใบแทนใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร (แบบ อ.20) จำนวน 1 ฉบับ
-ใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนตำรับอำหำร(แบบอ.18) ที่ชำรุด หรือถูกทำลำย
8.3 สำเนำหนังสือมอบอำนำจที่ได้รับรองสำเนำจำกสำนักอำหำรแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
เฉพำะผู้ยื่นคำขอฯ
ครังที่ 1 (ยื่นคำขอครังแรก)
ลงชื่อ............................................................................................(ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)
(............................................................................................)
วันที่............................................................................................................................................
รับทรำบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วันถัดจำกวันที่
รับคำขอ (ถ้ำมี)
ลงชื่อ............................................................................................(ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)
(............................................................................................)
วันที่............................................................................................................................................
ครังที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)
ข้ำพเจ้ำได้ยื่นเอกสำรกำรแก้ไขข้อบกพร่องไว้จำนวน.............รำยกำรตำมที่ระบุในบันทึก
ข้อบกพร่องแล้ว
ลงชื่อ..............................................................(ผู้ยื่นเอกสำรแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รบั มอบอำนำจ)
(..............................................................)
วันที่............................................................................................................................................
รับคืนคำขอ
ลงชื่อ............................................................................................(ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจ)
(............................................................................................)
วันที่............................................................................................................................................

บันทึก

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ ออกใบรับคำขอเลขที่........................................
ครังที่ 1 (ยื่นคำขอครังแรก)
 รับคำขอเพรำะเอกสำรครบถ้วนถูกต้อง
 รับคำขอแต่มีเงื่อนไข เพรำะเอกสำรไม่ถูกต้องพบข้อบกพร่องตำมที่ระบุ
ข้ำงต้น ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันทำกำร นับแต่วันถัดจำกวันที่
รับคำขอ หำกพ้นกำหนดจะยกเลิกและส่งคืนคำขอต่อไป (ให้ผู้ยื่นคำขอ
ลงนำมรับทรำบและรับสำเนำบันทึก)
ลงชื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเบื้องต้น.......................................วันที่...................
ลงชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำ.................................................................
วันที่.................................................................................................................
ครังที่ 2 (กำรแก้ไขข้อบกพร่อง)
 แก้ไขข้อบกพร่อง ครบถ้วน
ลงชื่อเจ้ำหน้ำที่เจ้ำของเรื่อง............................................................................
วันที่.................................................................................................................
 ขอส่งคืนคำขอและเอกสำรประกอบทั้งหมด เนื่องจำก
 ไม่มำแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำที่กำหนด
 กำรแก้ไขข้อบกพร่องไม่ครบถ้วน
ท่ำ นมี สิท ธิ์ยื่ น คำขอใหม่ โดยจั ดเตรีย มเอกสำรให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น และ
สอดคล้องเป็นไปตำมกฎหมำย หรือจะอุทธรณ์กำรคืนคำขอครั้งนี้ก็ได้ ขอให้
ยื่นคำอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้ภำยใน
15 วันทำกำร นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ลงชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่..................................................................................
วันที่.................................................................................................................

