
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขอแกไ้ขฉลาก กรณีทีก่ารแกไ้ขไมม่ผีลเกีย่วขอ้งกบัคณุประโยชน ์

คณุภาพ สรรพคณุ มาตรฐานหรอืความปลอดภยัของอาหาร 

ตามระเบยีบส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ดว้ยการด าเนนิการเกีย่วกบัเลขสารบบอาหา

ร ส าหรบัผลติภณัฑอ์าหารทีไ่ดร้บัเลขสารบบอาหารไวแ้ลว้[N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์

 

 

 

1. ผลติภัณฑต์อ้งจัดเป็นอำหำรประเภทดงัตอ่ไปนี้ 

 

1.1 อำหำรควบคมุเฉพำะ : อำหำรส ำหรับผูท้ีต่อ้งกำรควบคมุน ้ำหนัก, 

นมดดัแปลงส ำหรับทำรกและนมดดัแปลงสตูรตอ่เนื่องส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก, 

อำหำรทำรกและอำหำรสตูรตอ่เนือ่งส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก, อำหำรเสรมิส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก , วัตถเุจอืปนอำหำร 

(ใหร้วมถงึ เอ็มไซนใ์ชส้ ำหรับกำรผลติอำหำร และ ผลติภัณฑท์ ำควำมสะอำดหรอืฆำ่เชือ้ทีใ่ชส้ ำหรับอำหำร ดว้ย) 

 

1.2 อำหำรทีต่อ้งมฉีลำกทีรั่ฐมนตรปีระกำศก ำหนดใหต้อ้งสง่มอบฉลำกใหต้รวจอนุมัตกิอ่นน ำไปใช ้ไดแ้ก ่

อำหำรทีม่วีตัถุประสงคพ์เิศษ 

 

 

 

2. ผลติภัณฑท์ีย่ืน่ 

 

2.1 ตอ้งเป็น อำหำรตำมขอ้ 1 ทีไ่ดรั้บอนุมัตฉิลำกไวแ้ลว้ และตอ้งกำรแกไ้ขฉลำกอำหำร 

กรณีทีก่ำรแกไ้ขไมม่ผีลเกีย่วขอ้งกับคณุประโยชน ์คณุภำพ สรรพคณุ มำตรฐำนหรอืควำมปลอดภัยของอำหำรนัน้ๆ 

 

2.2กำรแกไ้ขรำยละเอยีดของฉลำก ตอ้งเป็นไปตำมเงือ่นไขของบญัชหีมำยเลข 3 

แนบทำ้ยระเบยีบส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำวำ่ดว้ยกำรด ำเนนิกำรเกีย่วกับเลขสำรบบอำหำร พ.ศ. 2562 

(ศกึษำรำยละเอยีดไดท้ีเ่ว็บไซดก์องอำหำร http://www.fda.moph.go.th/sites/food/FileNews/1_No62.PDF) 

 

 

 

วธิกีำร 

 

 

 1.ใหย้ืน่ค ำขอแกไ้ขรำยทะเบยีนต ำรับอำหำรตำมแบบ อ.19 ทำ้ยกฏกระทรวงฉบับที ่4 (พ.ศ. 2522) ลงวนัที่ 17 พฤศจกิำยน 

2522 ส ำหรับผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บใบส ำคัญกำรขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำร (แบบ อ.18) ไว ้

กรณีเป็นผลติภัณฑท์ีม่สีถำนทีผ่ลติอำหำรเขำ้ขำ่ยโรงงำน (อ.2) หรอืเป็นผลติภัณฑท์ีม่สีถำนทีน่ ำเขำ้ (อ.7) 

 

 2. ใหย้ืน่แบบแกไ้ขรำยละเอยีดของอำหำรทีไ่ดรั้บอนุญำตใชฉ้ลำก 

ส ำหรับผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บใบส ำคญักำรอนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร (แบบ สบ.3/1) ไว ้

กรณีเป็นผลติภัณฑท์ีม่สีถำนทีผ่ลติอำหำรไมเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน ทีไ่ดรั้บใบส ำคัญกำรไดเ้ลขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน 

(แบบ สบ.1/1 ส ำหรับรำยทีไ่ดรั้บอนุญำตตัง้แตว่นัที ่27 ตลุำคม 2562 เป็นตน้ไป) หรอื 

ค ำขอรับเลขสำรบบอำหำรทีไ่ม่เขำ้ขำ่ยโรงงำน (สบ.1) หรอื อำหำรทีม่วีัตถปุระสงคพ์เิศษ 

 

 

 



 

 

 

เงือ่นไข 

 

 1. ผลติภัณฑต์อ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์และวธิกีำร ในกำรยืน่ค ำขอ 

 

 2. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้ง 

 

 2.1 เป็นเจำ้ของกจิกำรหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจเป็นผูด้ ำเนนิกจิกำรของนติบิคุคล 

และมอี ำนำจตดัสนิใจลงนำมรับทรำบขอ้บกพร่องได ้กรณีไม่ใชเ่จำ้ของกจิกำร หรอืผูด้ ำเนนิกจิกำร 

หรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจของนติบิคุคล ใหม้หีนังสอืมอบอ ำนำจใหเ้ป็นผูม้อี ำนำจด ำเนนิกำรแทนดว้ย โดยใหด้ ำเนนิกำรยืน่ค ำขอ 

รับทรำบขอ้บกพร่อง และชีแ้จงขอ้มลูรำยละเอยีดเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีย่ืน่ค ำขอได ้

โดยตอ้งแสดงหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ(ศกึษำรำยละเอยีดแบบฟอรม์หนังสอืมอบอ ำนำจ 

ทีเ่ว็บไซดก์องอำหำรhttp://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Download.aspx) 

 

 

 2.2 ประเมนิและจัดเตรยีมเอกสำรตำมแบบตรวจสอบค ำขอและบนัทกึขอ้บกพร่อง ส ำหรับอำหำรประเภทนัน้ๆ 

 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

กองผลติภัณฑส์ขุภำพนวตักรรมและกำรบรกิำร อำคำร 6 ชัน้ 4 
ตกึส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 88/24 

กระทรวงสำธำรณสขุ  ถ.ตวิำนนท ์นนทบรุ ี11000  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมายเหต:ุ -)  

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 : 0 - 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) - 

ผูย้ืน่ค ำขอจัดเดรยีมเอกสำร 

และพมิพข์อ้มลูในแบบค ำขอใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

0 นำท ี - 

 

2) - 10 นำท ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ยืน่ค ำขอ 
ณ.จดุบรกิำรทีศ่นูยบ์รกิำรและใหค้ ำปรกึษำผลติภัณฑส์ขุภำพ(O

SSC)และช ำระเงนิ ตำมจ ำนวนและชอ่งทำงทีร่ะบใุนใบสัง่ช ำระ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำมครบถว้นของค ำขอ,เอกสำรหลกัฐำนแ
นบ 

(หมายเหต:ุ -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจพจิำรณำทวนสอบขอ้มลูและเอกสำรหลักฐำ

น เพือ่อนุมัต ิหรอื ไม่อนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ -)  

6 ชัว่โมง ส ำนักอำหำร 
 

5) - 

แจง้ผลกำรพจิำรณำค ำขอ  อนุมัต ิหรอื ไม่อนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ 
 

6) - 

กรณีพบวำ่ค ำขอมขีอ้บกพร่อง หรอืตอ้งขอค ำชีแ้จงเพิม่เตมิ 
เจำ้หนำ้ที ่จะแจง้ รำยละเอยีดใหผู้ย้ืน่ค ำขอแกไ้ข  

(หมายเหต:ุ 
(ตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องหรอืชีแ้จงเพิม่เตมิภำยในวนัแ

ละเวลำรำชกำรทีย่ืน่ค ำขอ  แตห่ำกด ำเนนิกำรไมท่นั 
ภำยในวนัดงักลำ่ว ใหม้ำด ำเนนิกำรยืน่ค ำขอใหม่อกีครัง้))  

0 นำท ี ส ำนักอำหำร 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบค าขอแกไ้ขรายการทะเบยีนต ารบัอาหาร(แบบ อ.19) 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ

(1.ส ำหรับผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บใบส ำคัญกำรขึน้ทะเบยีนต ำรับอำหำร (แบบ 
อ.18) ไว ้กรณีเป็นผลติภัณฑท์ีม่สีถำนทีผ่ลติอำหำรเขำ้ขำ่ยโรงงำน 

(อ.2) หรอืเป็นผลติภัณฑท์ีม่สีถำนทีน่ ำเขำ้ (อ.7) 

2. พมิพเ์ทำ่นัน้  และ หำ้มขดี หำ้มลบ) 

ส ำนักอำหำร 

2) 

 

แบบแกไ้ขรายละเอยีดของอาหารทีไ่ดร้บัอนุญาตใชฉ้ลาก 

ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ

(1.ส ำหรับผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บใบส ำคัญกำรอนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร (แบบ 
สบ.3/1) ไว ้กรณีเป็นผลติภัณฑท์ีม่สีถำนทีผ่ลติอำหำรไมเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน 

ทีไ่ดรั้บใบส ำคัญกำรไดเ้ลขสถำนทีผ่ลติอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน 
(แบบ สบ.1/1 ส ำหรับรำยทีไ่ดรั้บอนุญำตตัง้แตว่นัที ่27 ตลุำคม 2562 

เป็นตน้ไป) หรอื ค ำขอรับเลขสำรบบอำหำรทีไ่มเ่ขำ้ขำ่ยโรงงำน (สบ.1) 

หรอือำหำรทีม่วีตัถุประสงคพ์เิศษ 
2. พมิพเ์ทำ่นัน้ และ หำ้มขดี หำ้มลบ) 

ส ำนักอำหำร 

3) 

 

หลกัฐานแสดงสทิธิก์ารด าเนนิการยืน่ค าขอ แลว้แตก่รณี 

(ตามเงือ่นไขขอ้ 2.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ

(เจำ้ของกจิกำรหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจเป็นผูด้ ำเนนิกจิกำรของนติบิคุคล 

และมอี ำนำจตดัสนิใจลงนำมรับทรำบขอ้บกพร่องได ้
กรณีไมใ่ชเ่จำ้ของกจิกำร หรอืผูด้ ำเนนิกจิกำร 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจของนติบิคุคล 
ใหม้หีนังสอืมอบอ ำนำจใหเ้ป็นผูม้อี ำนำจด ำเนนิกำรแทน) 

4) 
 

ใบอนุญาตผลติอาหารหรอืใบอนุญาตน าหรอืส ัง่อาหารเขา้มาในรา
ชอาณาจกัรแลว้ 

หรอืค าขอรบัเลขสถานทีผ่ลติอาหารทีไ่มเ่ขา้ขา่ยโรงงาน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสำรส ำเนำทีม่กีำรลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
โดยผูด้ ำเนนิกจิกำรตำมใบอนุญำตหรอืกรรมกำรผูจั้ดกำรบรษัิทตำมสทิธิ์

ของหนังสอืรับรองจดทะเบยีนบรษัิทจำก กระทรวงพำณิชย)์ 

ส ำนักอำหำร 

5) 
 

ใบส าคญัการไดเ้ลขสถานทีผ่ลติอาหาร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ

(1.กรณียืน่แบบแกไ้ขรำยละเอยีดของอำหำรทีจ่ดทะเบยีนอำหำร/แจง้รำ

ยละเอยีดอำหำร 
2.ใชเ้อกสำรส ำเนำทีม่กีำรลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

โดยผูด้ ำเนนิกจิกำรตำมใบอนุญำตหรอืกรรมกำรผูจั้ดกำรบรษัิทตำมสทิธิ์
ของหนังสอืรับรองจดทะเบยีนบรษัิทจำก กระทรวงพำณิชย)์ 

ส ำนักอำหำร 

6) 

 

ใบส าคญัการขึน้ทะเบยีนต ารบัอาหาร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ( 
1.กรณียืน่แบบค ำขอแกไ้ขรำยกำรทะเบยีนต ำรับอำหำร(แบบ อ.19) 

2.เอกสำรส ำเนำทีม่กีำรลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

โดยผูด้ ำเนนิกจิกำรตำมใบอนุญำตหรอืกรรมกำรผูจั้ดกำรบรษัิทตำมสทิธิ์
ของหนังสอืรับรองจดทะเบยีนบรษัิทจำก กระทรวงพำณิชย)์ 

ส ำนักอำหำร 

7) 

 

ใบส าคญัการอนุญาตใชฉ้ลากอาหาร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1.กรณียืน่ 
แบบแกไ้ขรำยละเอยีดของอำหำรทีไ่ดรั้บอนุญำตใชฉ้ลำก 

2.ใชเ้อกสำรส ำเนำทีม่กีำรลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

โดยผูด้ ำเนนิกจิกำรตำมใบอนุญำตหรอืกรรมกำรผูจั้ดกำรบรษัิทตำมสทิธิ์
ของหนังสอืรับรองจดทะเบยีนบรษัิทจำก กระทรวงพำณิชย)์ 

ส ำนักอำหำร 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค่ าพิจ า รณาค า ขอแก้ไข ร ายกา รทะ เบียนต า ร ับ อ าห า ร 
 

(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) คา่พจิารณาแบบแกไ้ขรายละเอยีดของอาหารทีไ่ดร้บัอนุญาตใชฉ้
ลากอาหาร 

(หมายเหต:ุ (ค ำสัง่หัวหนำ้รักษำควำมสงบแหง่ชำตฉิบบัที ่77/2559 

เรือ่ง 

 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บำท 
  

 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

กำรเพิม่ประสทิธภิำพในกระบวนกำรพจิำรณำอนุญำตผลติภัณฑส์ขุภำพ 
ตำมควำมในมำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย 

สง่ผลใหผู้ป้ระกอบกำรดำ้นอำหำรตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรยืน่ค ำขอดำ้น
อำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่ง 

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

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยจ์ัดกำรเรือ่งรอ้งเรยีนและปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยเกีย่วกบัผลติภัณฑส์ขุภำพ(ศรป.) 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ชัน้ 1 อำคำร 1 ถนนตวิำนนท ์ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมอืง 

จังหวดันนทบรุ ี1100 โทรศพัทห์มำยเลข 025907354-55 ))  
2) ส ำนักอำหำร 

(หมายเหต:ุ (กองอำหำร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 88/24 ถนนตวิำนนท ์ อ ำเภอเมอืง  

จังหวดันนทบรุ ี11000  E - mail : food@fda.moph.go.th / โทร 02-590-7195 ))  
3) สำยดว่น 1556 

(หมายเหต:ุ (E-mail :1556@fda.moph.go.th))  
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 ำขอแกไ้ขรำยทะเบยีนต ำรับอำหำร (แบบ อ.19) 

(หมายเหต:ุ (เว็บไซดก์องอำหำร>>>ดำวนโ์หลด))  
2) แบบกำรแกไ้ขรำยละเอยีดของอำหำรทีไ่ดรั้บอนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร 

(หมายเหต:ุ (เว็บไซดก์องอำหำร>>>ดำวนโ์หลด))  
3) ตวัอยำ่งกำรพมิพค์ ำขอแกไ้ขรำยกำรทะเบยีนต ำรับอำหำร (แบบ อ.19) 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ตวัอยำ่งกำรพมิพแ์บบกำรแกไ้ขรำยละเอยีดของอำหำรทีไ่ดรั้บอนุญำตใชฉ้ลำกอำหำร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

1.กรณีมอบอ ำนำจใหส้ ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั ระยะเวลำอำจมกีำรเปลีย่นแปลง 

2.อยูร่ะหวำ่งจัดท ำชอ่งทำงกำรยืน่ผำ่นระบบเครือ่ขำ่ยอนิเตอรเ์นตทำงเว็บไซต(์web site) 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


