
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

การขออนญุาตแกไ้ขรายการผลติภณัฑอ์าหารทีไ่ดร้บัเลขสารบบอาหารไวแ้ลว้ 

ประเภทวตัถเุจอืปนอาหารและอาหารส าหรบัผูท้ ีต่อ้งการควบคมุน า้หนกั 

(เฉพาะวตัถใุหค้วามหวานแทนน า้ตาล)[N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์

 

1. ผลติภัณฑต์อ้งจัดเป็นอำหำรประเภทดงัตอ่ไปนี้ 

 

1.1 วตัถเุจอืปนอำหำร ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ (ฉบบัที ่281) พ.ศ. 2547 เรือ่ง วัตถเุจอืปนอำหำร 

 

1.2 วตัถเุจอืปนอำหำรลักษณะผสม ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เรือ่ง 

กำรก ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำนของวัตถเุจอืปนอำหำรลักษณะผสม 

 

1.3 วตัถเุจอืปนอำหำรประเภทวตัถทุีใ่ชรั้กษำคณุภำพหรอืมำตรฐำนของอำหำร 

ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเรือ่งกำรก ำหนดคณุภำพหรอืมำตรฐำนของวตัถเุจอืปนอำหำรประเภทวตัถทุีใ่ช ้

รักษำคณุภำพหรอืมำตรฐำนของอำหำร 

 

1.4 อำหำรส ำหรับผูท้ีต่อ้งกำรควบคมุน ้ำหนักเฉพำะวตัถใุหค้วำมหวำนแทนน ้ำตำล ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ(ฉบับที ่

121) พ.ศ.2532 เรือ่งอำหำรส ำหรับผูท้ีต่อ้งกำรควบคมุน ้ำหนัก 

 

1.5 เอนไซมส์ ำหรับใชใ้นกำรผลติอำหำร ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ (ฉบับที ่409) พ.ศ. 2562 เรือ่ง 

เอนไซมส์ ำหรับใชใ้นกำรผลติอำหำร 

 

1.6 ผลติภัณฑท์ ำควำมสะอำดหรอืฆำ่เชือ้ทีใ่ชส้ ำหรับอำหำร ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ (ฉบบัที ่412) พ.ศ. 2562 เรือ่ง 

ผลติภัณฑท์ ำควำมสะอำดหรอืฆำ่เชือ้ทีใ่ชส้ ำหรับอำหำร 

 

2. ผลติภัณฑท์ีย่ืน่ 

 

2.1 ตอ้งเป็นอำหำรตำมขอ้ 1. ทีไ่ดรั้บอนุญำตค ำขอขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำร หรอืค ำขออนุญำตใชฉ้ลำกอำหำรไว ้

 

2.2 กรณีขอแกไ้ขฉลำกทีไ่มม่ผีลเกีย่วขอ้งกับคณุประโยชน ์คณุภำพ สรรพคณุ มำตรฐำน 

หรอืควำมปลอดภัยของอำหำรตำมระเบยีบส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำวำ่ดว้ยเรือ่ง กำรด ำเนนิกำร 

เกีย่วกบัเลขสำรบบอำหำรฉบับปัจจุบนั สำมำรถศกึษำจำกคูม่อืส ำหรับประชำชนทีจั่ดท ำแยกไวแ้ลว้ 

 

วธิกีำร 

 

กำรยืน่ค ำขออนุญำตแกไ้ขรำยกำรผลติภัณฑอ์ำหำรทีไ่ดรั้บเลขสำรบบอำหำรไวแ้ลว้ประเภทวตัถเุจอืปนอำหำร 

อำหำรส ำหรับผูท้ีต่อ้งกำรควบคมุน ้ำหนักเฉพำะวตัถใุหค้วำมหวำนแทนน ้ำตำล เอนไซมส์ ำหรับใชใ้นกำรผลติอำหำร 

และผลติภัณฑท์ ำควำมสะอำดหรอืฆำ่เชือ้ทีใ่ชส้ ำหรับอำหำร ใชแ้บบค ำขอแกไ้ขรำยกำรทะเบยีนต ำรับอำหำร(แบบอ.19) หรอื 

แบบกำรแกไ้ขรำยละเอยีดของอำหำรทีไ่ดรั้บอนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร 

พรอ้มแนบเอกสำรฉลำกอำหำรและคูม่อืประกอบกำรจ ำหน่ำย (กรณีมกีำรแกไ้ขฉลำกและคูม่อืประกอบกำรจ ำหน่ำย) , 

เอกสำรชีแ้จงเหตผุลกำรแกไ้ขจำกผูผ้ลติ (ตำมแตก่รณีเชน่ หนังสอืชีแ้จงกำรเปลีย่นทีต่ัง้ของผูผ้ลติ 

หนังสอืชีแ้จงกำรแกไ้ขชือ่อำหำรหรอืชือ่เครือ่งหมำยกำรคำ้ เป็นตน้) 

 

 



 

เงือ่นไข 

 

1. ผลติภัณฑต์อ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์และวธิกีำร ในกำรยืน่ค ำขอฯ 

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอฯ ตอ้ง 

 

 2.1 เป็นเจำ้ของกจิกำรหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจเป็นผูด้ ำเนนิกจิกำรของนติบิคุคล 

และมอี ำนำจตดัสนิใจลงนำมรับทรำบขอ้บกพร่องได ้กรณีไม่ใชเ่จำ้ของกจิกำร หรอืผูด้ ำเนนิกจิกำร 

หรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจของนติบิคุคล ใหม้หีนังสอืมอบอ ำนำจใหเ้ป็นผูม้อี ำนำจด ำเนนิกำรแทนดว้ย โดยใหด้ ำเนนิกำรยืน่ค ำขอ 

รับทรำบขอ้บกพร่อง และชีแ้จงขอ้มลูรำยละเอยีดเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีย่ืน่ค ำขอได ้

(สำมำรถดำวโหลดแบบฟอรม์หนังสอืมอบอ ำนำจ และศกึษำรำยละเอยีดหลักฐำนและเงือ่นไขตำ่งๆ ไดท้ีเ่ว็ปไซดก์องอำหำร) 

 

- กรณีสถำนประกอบกำรตัง้อยู่ที ่กทม. ยืน่ไดท้ีก่องอำหำร หอ้ง 325 ชัน้ 3 อำคำร 5 ตกึ อย. 

 

- กรณีสถำนประกอบกำร ตัง้อยู่ที ่ตำ่งจังหวดั ยืน่ไดท้ีส่ ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดันัน้ๆ 

(เฉพำะวัตถเุจอืปนอำหำรทีผ่ลติโดยวธิแีบง่บรรจ)ุ 

 

 2.2 ประเมนิและจัดเตรยีมเอกสำรตำมแบบตรวจสอบค ำขอและบนัทกึขอ้บกพร่อง (checklist) ดว้ยตนเอง 

(ศกึษำรำยละเอยีดกฏหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/FoodAdditives.aspx 

หลกัเกณฑแ์ละรำยกำรเอกสำรทีจ่ะตอ้งจัดเตรยีม http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Manual.aspx) 

กอ่นยืน่ค ำขอฯ โดยกำรกรอกแบบค ำขอแกไ้ขรำยกำรทะเบยีนต ำรับอำหำร(แบบอ.19) หรอื 

แบบกำรแกไ้ขรำยละเอยีดของอำหำรทีไ่ดรั้บอนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร พรอ้มแนบเอกสำรหลักฐำนตำ่งๆ 

 

 2.3 ในกรณีทีแ่บบค ำขอแกไ้ขรำยกำรทะเบยีนต ำรับอำหำร(แบบอ.19)หรอื 

แบบกำรแกไ้ขรำยละเอยีดของอำหำรทีไ่ดรั้บอนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร และ เอกสำรหลักฐำนตำ่งๆ รวมถงึแบบฉลำก ไมค่รบถว้น 

และ/หรอื มคีวำมบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นตน้เหตใุหไ้มส่ำมำรถพจิำรณำได ้

เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรอืหลกัฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ 

โดยผูรั้บบรกิำรจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิ 

ในระยะเวลำทีก่ ำหนดในบนัทกึมเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูรั้บบรกิำรละทิง้ค ำขอ 

 

3. ผลติภัณฑท์ีม่คีวำมซับซอ้นหรอืมคีวำมคำบเกีย่วของกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยหลำยฉบบั 

จะตอ้งผ่ำนกำรพจิำรณำโดยคณะท ำงำน/คณะกรรมกำร/หรอืผูเ้ชีย่วชำญ จะตอ้งใชร้ะยะเวลำเพิม่จำกทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืฉบับนี ้

โดยประมำณ 15-55 วนัท ำกำร แลว้แตก่รณี 

 

4. กรณีเป็นวตัถเุจอืปนอำหำรทีผ่ลติแบบแบง่บรรจ ุ

ใหด้ ำเนนิกำรตำมคูม่อืส ำหรับประชำชนของส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดทีส่ถำนทีผ่ลติตัง้อยู่ 

 

หมำยเหต ุ: อยูร่ะหวำ่งจัดท ำชอ่งทำงกำรยืน่ค ำขอผำ่นระบบ E-Submission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ศนูยบ์รกิำรผลติภัณฑส์ขุภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 
Center : OSSC) 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมายเหต:ุ (ทีอ่ยู ่อำคำร 6 ชัน้4 เลขที ่88/24 

กระทรวงสำธำรณสขุ ถ.ตวิำนนท ์นนทบรุ ี11000 

  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กลุม่งำนคุม้ครองผูบ้รโิภคส ำนักงำนสำธำรณสขุ 

จังหวดั (เฉพำะวัตถเุจอืปนอำหำรทีผ่ลติโดยวธิ ี
แบง่บรรจ)ุ /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมายเหต:ุ (ชอ่งทำงกำรตดิตอ่ : สำมำรถดรูำย 
ละเอยีดกำรตดิตอ่ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั 

เพิม่เตมิไดท้ี ่htpp://www.moph.go.th/-links- 

province-2-php/  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) - 

ผูย้ืน่ค ำขอ 
ยืน่ค ำขอ ณ.จุดบรกิำรทีศ่นูยบ์รกิำรและ

 ใหค้ ำปรกึษำผลติภัณฑส์ขุภำพ(OSSC)และช ำระเงนิตำ
มจ ำนวนและชอ่งทำงทีร่ะบใุนใบสัง่ช ำระ  

และเจำ้หนำ้ทีจ่ะออกใบรับค ำขอ                                                         
 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นำท ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำมครบถว้นของค ำขอ 

   และเอกสำรหลักฐำน กรณีเอกสำรไมค่รบถว้น  

   ใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องตำมบนัทกึ 
   ขอ้บกพร่องฯ และมำยืน่เจำ้หนำ้ที ่

   กองอำหำรตำมรำยชือ่และวันทีร่ะบ ุ 
 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัท ำกำร ส ำนักอำหำร 
 

3) การพจิารณา 
เจำ้หนำ้ทีพ่จิำรณำประเมนิขอ้มูลและเอกสำรหลักฐำนใหส้อดคล ้

องตำมกฎหมำย 
 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัท ำกำร ส ำนักอำหำร 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจพจิำรณำทวนสอบขอ้มลูและเอกสำรหลักฐำ

น 

เพือ่อนุมัต ิหรอืไมอ่นุมัต ิ 
 

 
(หมายเหต:ุ (หลงัเสร็จสิน้กำรลงนำมจะแจง้ผูข้ออนุญำตภำยใน 

7 วนัท ำกำร))  

5 วนัท ำกำร ส ำนักอำหำร 
 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค าขอแกไ้ขรายการทะเบยีนต ารบัอาหาร (แบบ อ.19) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส ำหรับผูผ้ลติทีส่ถำนทีผ่ลติอำหำรเขำ้ขำ่ยเป็นโรงงำน 
และผูน้ ำเขำ้ 

) 

ส ำนักอำหำร 

2) 
 

แบบการแกไ้ขรายละเอยีดของอาหารทีไ่ดร้บ้อนุญาตใชฉ้ลากอาห
าร 

ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส ำหรับผูผ้ลติทีส่ถำนทีผ่ลติอำหำรไมเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน) 

ส ำนักอำหำร 

3) 
 

ใบส าคญัการขึน้ทะเบยีนต ารบัอาหาร (แบบ อ.18) 
หรอืใบส าคญัการอนุญาตใชฉ้ลากอาหาร (สบ.3/1) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักอำหำร 

4) 

 

ฉลากอาหารและคูม่อืประกอบการจ าหนา่ยฉบบัใหมท่ีข่อแกไ้ข 

ฉบบัจรงิ 4 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ
(1.แนบฉลำกอำหำรและคูม่อืประกอบกำรจ ำหน่ำยฉบับเดมิทีไ่ดรั้บอนุญำ

ต2.กรณีแกไ้ขฉลำกอำหำรหรอืแกไ้ขคูม่อืประกอบกำรจ ำหน่ำย) 

- 

5) 
 

หนงัสอืชีแ้จงเหตผุลการแกไ้ขจากผูผ้ลติ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตำมแตก่รณีกำรแกไ้ข เชน่ 

หนังสอืชีแ้จงกำรเปลีย่นทีต่ัง้ผูผ้ลติ , 

หนังสอืชีแ้จงกำรแกไ้ขชือ่อำหำรหรอืเครือ่งหมำยกำรคำ้ เป็นตน้) 

- 

6) 

 

หนงัสอืแจง้สูตรสว่นประกอบและ/หรอื 

กรรมวธิกีารผลติจากผูผ้ลติ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ
(กรณีแกไ้ขสตูรสว่นประกอบทีไ่มใ่ชส่ว่นประกอบส ำคัญหรอืกรรมวธิกีำรผ

ลติแลว้แตก่รณี) 

- 

7) 
 

ตารางเปรยีบเทยีบสตูรสว่นประกอบปจัจบุนัและสตูรสว่นประกอบใ
หม ่

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมกีำรแกไ้ขสตูรสว่นประกอบ) 

- 

8) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานทีส่นบัสนุนการแสดงขอ้ความหรอืสญัลกัษณ์
บนฉลาก 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ

(กรณีฉลำกอำหำรมกีำรแสดงขอ้ควำมกลำ่วอำ้งหรอืสญัลักษณ์บนฉลำก 
) 

- 

9) 

 

ใบอนุญาตน าหรอืส ัง่อาหารเขา้มาในราชอาณาจกัร (อ.7 ) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีน ำเขำ้) 

ส ำนักอำหำร 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

10) 
 

ใบอนุญาตผลติอาหาร (อ.2) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีสถำนทีผ่ลติเขำ้ขำ่ยเป็นโรงงำน) 

ส ำนักอำหำร 

11) 

 

ใบส าคญัการไดร้บัเลขสถานทีผ่ลติอาหารทีไ่มเ่ขา้ขา่ยโรงงาน 

(สบ.1/1) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีสถำนทีผ่ลติไมเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน) 

ส ำนักอำหำร 

12) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1.เฉพำะกรณีผูรั้บมอบอ ำนำจมำด ำเนนิกำร 
2. 

ผำ่นกำรตรวจสอบและรับรองจำกพนักงำนเจำ้หนำ้ทีข่องหน่วยงำนรับค ำ

ขอฯ ทีเ่กีย่วขอ้งนัน้แลว้  
) 

ส ำนักอำหำร 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คา่พจิารณาค าขอแกไ้ขรายการทะเบยีนต ารบัอาหาร 

 
(หมายเหต:ุ (ค ำสัง่หัวหนำ้รักษำควำมสงบแหง่ชำตฉิบบัที ่77/2559 

เรือ่ง 
กำรเพิม่ประสทิธภิำพในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑส์ขุภำพ 

ตำมควำมในมำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย 
สง่ผลใหผู้ป้ระกอบกำรดำ้นอำหำรตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรยืน่ค ำขอดำ้น

อำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง 

คำ่ใชจ้่ำยทีจ่ะจัดเก็บจำกผูย้ืน่ค ำขอในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติ
ภัณฑอ์ำหำร พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่26 กรกฎำคม 2560 ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บำท 

  
 

2) คา่พจิารณาแบบการแกไ้ขรายละเอยีดของอาหารทีไ่ดร้บัอนุญาต 

ใชฉ้ลากอาหาร 
  

(หมายเหต:ุ ( ค ำสัง่หัวหนำ้รักษำควำมสงบแหง่ชำตฉิบบัที ่77/2559 
เรือ่ง 

กำรเพิม่ประสทิธภิำพในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑส์ขุภำพ 

ตำมควำมในมำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย 
สง่ผลใหผู้ป้ระกอบกำรดำ้นอำหำรตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรยืน่ค ำขอดำ้น

อำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง 
คำ่ใชจ้่ำยทีจ่ะจัดเก็บจำกผูย้ืน่ค ำขอในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติ

ภัณฑอ์ำหำร พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่26 กรกฎำคม 2560 ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บำท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยจ์ัดกำรเรือ่งรอ้งเรยีนและปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยเกีย่วกบั ผลติภัณฑส์ขุภำพ (ศรป.) 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ชัน้1 อำคำร 1 ถนนตวิำนนท ์ ต ำบลตลำดขวญั อ ำเภอเมอืง 
จังหวดันนทบรุ ี11000 โทรศพัทห์มำยเลข 0 2590 7354 -55))  

2) กองอำหำร 
(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 88/24 ถนนตวิำนนท ์อ ำเภอเมอืง จังหวัดนนทบรุ ี11000 E - 

mail : food@fda.moph.go.th / โทร 02-590-7195 ))  
3) สำยดว่น 1556 

(หมายเหต:ุ ( E-mail :1556@fda.moph.go.th))  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ำขอแกไ้ขรำยกำรทะเบยีนต ำรับอำหำร(แบบอ.19) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบกำรแกไ้ขรำยละเอยีดของอำหำรทีไ่ดรั้บอนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ตวัอยำ่งที1่กำรกรอกแบบอ.19 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ตวัอยำ่งที2่กำรกรอกแบบอ.19 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ตวัอยำ่งที3่กำรกรอกแบบอ.19 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

*กรณีมอบอ ำนำจใหจ้ังหวดั ใหศ้กึษำขัน้ตอนและระยะเวลำจำกคูม่อืประชำชนทีจั่ดท ำโดย 

ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัทีส่ถำนประกอบกำรตัง้อยู่ 
 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


