
 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์ม 

1. ค าขอขึ้นทะเบียนตารับอาหาร (แบบ อ.17) ตัวอย่างที่ 1  

2. ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร ตัวอย่างที่ 2  

3. ค าขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.19) ตัวอย่างที่ 3  

4. ค าขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.19) ตามบัญชีหมายเลข 3 แนบท้ายระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ.2562 และการด าเนินการ
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 

4.1 ตัวอย่างส าหรับการกรอกข้อมูล ตัวอย่างที่ 4.1  

4.2 ตัวอย่างส าหรับการอนุญาต ตัวอย่างที่ 4.2  

5. แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) ตัวอย่างที่ 5  

6. แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) ตามบัญชีหมายเลข 3 แนบท้าย
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ.2562 และ
การด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 

6.1 ตัวอย่างส าหรับการกรอกข้อมูล ตัวอย่างที่ 6.1  

6.2 ตัวอย่างส าหรับการอนุญาต ตัวอย่างที่ 6.2  

7. หนังสือชี้แจงการขอเพ่ิมฉลากอาหารที่ผลิตเพ่ือส่งออกจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร ตัวอย่างที่ 7 
  (ด าเนินการผ่านระบบ e-submission)



เลขรับที…่……………………………………………….. 
วันท่ี………………………………………………………. 

    (ส าหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก) 

ตัวอย่างการกรอกแบบ อ.17 
(พิมพ์หรือเขียนก็ได้) 
กรณีผลิตในประเทศ 

ตัวอย่างที่ 1  

แบบ อ.17 
 
 

ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร 
---------------------------------- 

อาหารควบคุมเฉพาะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ …425 (พ.ศ. 2564)………………………………………….. 
ชื่ออาหารในทางการค้าเป็นภาษาไทย …ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ ามันเมล็ดกัญชง (ตรา เฮมพ์ซีดไทย)..…....………….. 
ภาษาอ่ืน ………-…..…………………………………………………………...…………………………………………………………….…..(ถ้ามี) 
ประเภท …เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ด
กัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง ……………………………………………….………………………………….. 
ชนิด ………ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร………………………..………..……………………………………………………………………………….… 
ลักษณะของอาหาร ………เม็ดแคปซูลวงรี ภายในบรรจุของเหลวใสสีเหลือง………..…………………………………………………. 
ชนิดของภาชนะบรรจุ ขนาดบรรจุ 
……ขวดและฝาพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน……….. 
……ไม่มีสี………………………………………………….……. 

……30 เม็ด , 50 เม็ด และ 100 เม็ด …………..…………… 
……1 เม็ดน้ าหนัก 250 มิลลิกรัม……………………………… 

……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. 
รายการของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบอาหาร คิดเป็นร้อยละของน้ าหนัก 

ชื่อวัตถุ ปริมาณ ชื่อวัตถุ ปริมาณ 
…น้ ามันเมล็ดกัญชง.. …200 มิลลิกรัม/แคปซูล.. ………………………… ……………………….. 
…เจลาตินแคปซูล….. …50 มิลลิกรัม/แคปซูล… ………………………… ……………………….. 
………………………..… …………………..…… ………………………… ……………………….. 
…………………..……… …………………...…… ………………………… ……………………….. 
………………..………… 
…………………………. 

………………….…… 
…………………..…… 

………………………… 
………………………… 

……………….………. 
……………….………. 

อายุการเก็บรักษา……………  1 ปีนับจากวันที่ผลิต……………………………………………………………………………………………… 
กรรมวิธีการผลิต………ต้องแจ้งให้สอดคล้องกับสูตร และตรงตามข้อเท็จจริง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการผลิตจนถึงการ.. 
บรรจุ (ถ้ามีกรรมวิธีการทาลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยความร้อน ให้แจ้ง.อุณหภูมิ เวลา และ ความดันที่ใช้ด้วย)……………….. 
ผู้รับอนุญาตผลิต ชื่อ ……นายคงทน สดใส…………………………….……………...………………………………………………..…………. 
สถานที่ผลิต ชื่อ ………บริษัท เฮมพ์ไทย จ ากัด ………..……………………………………..……… อยู่เลขท่ี …3………..…………….. 
ตรอก/ซอย………………………-………….………………………. ถนน …………ร่มเกล้า………………………………………………………… 
หมู่ที่ ……1…….…. ต าบล/แขวง …………มีนบุรี……………………. อ าเภอ/เขต …………มีนบุรี………………….……….…………... 
จังหวัด ………กรุงเทพมหานคร……..………. ประเทศ ……………ไทย………………….. โทรศัพท์ ……095-339-9841..…..…. 
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ผู้รับอนุญาตน าเข้า ชื่อ ………………………………………………….....……………………………...………………………………………….. 
สถานที่น าเข้า ชื่อ ………………………………………………………...…………………………………………………………………………….. 
อยู่เลขท่ี…………………………………...………………………………….…….ตรอก/ซอย…………………………..………………………….. 
ถนน……………………………………..……...……………………………………..…...หมู่ที…่………………………………………………………… 
ต าบล/แขวง………………...……………………………..…………….……………อ าเภอ/เขต………….……………………….……………….
จังหวัด…………………………………………………………………………… โทรศัพท์ ………………………………………….……………..……. 
ใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 
ที่ ……xx-x-xxxxx…………………. ออกให้ ณ วันที่ ……4……. เดือน ………..มกราคม……….…… พ.ศ…2563…..…..………… 
ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารจาก ……………กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์…………………………………………………. 
พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ 

(1) ฉลาก จ านวน 4 ชุด 
(2) ตัวอย่างอาหาร 1 หน่วย 
(3) เอกสารก ากับอาหาร จ านวน 4 ชุด (ถ้ามี) 
(4) ผลการตรวจวิเคราะห์อาหาร จ านวน 4 ชุด 
(5) รายการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร จ านวน 4 ชุด 
 
 

 (ลายมือชื่อ) …………คงทน…สดใส…………….. ผู้ยื่นค าขอ 
                                                                         (นายคงทน สดใส) 



ตัวอย่างการกรอกแบบค าขอ 
อนุญาตการใช้ฉลากอาหาร 

(พิมพ์เท่านั้น) 

   ตัวอย่างที่ 2  
 เลขรับที่                          . 
 วันที่                              . 

 
ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร 

 
ข้าพเจ้า    นางอภิรดี สมใจนึก                                                    ในนามของ (บริษัท / ห้าง / ร้าน) 

  บริษัท อุตสาหกรรมกัญชงไทย จ ากัด                          ซึ่งมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่       13               . 
ซอย   สุขสวัสดิ์ 78             ถนน     สุขสวัสดิ์           หมู่ที่        7      ต าบล/แขวง      บางจาก                 .        
อ าเภอ/เขต  พระประแดง              จังหวัด       สมุทรปราการ                          โทร.    02-227-2727      .                          
มีความประสงค์ขออนุญาตใช้ฉลากของอาหารตามตัวอย่างที่ได้แนบมาด้วย และมีรายละเอียดต่างๆ  
เพ่ือประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 
1.  ชื่ออาหารภาษาไทย     น้ ามันเมล็ดกัญชง   (ตรา แม่บุญศรี)                                                            . 

ชื่ออาหารภาษาต่างประเทศ   Hemp seed oil     (Mae Boon Sri brand)                                         . 
2.  ลักษณะของอาหาร      ของเหลวใสสีเหลืองเข้ม                                                                           . 
3.  ประเภท เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญ
ชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง (ได้แก่ น้ ามันจากเมล็ดกัญชง) ตามประกาศฯ ฉบับที่  425 (พ.ศ. 2564).     
4.  ชนิดของภาชนะบรรจุ ขนาดบรรจุ 
    ขวดแก้วใสและมีฝาปิดพลาสติกพีอี สีขาว           .                                                       ปริมาตรสุทธิ  500 มิลลิลิตร                            . 
                                                               .                                                                . 
5.  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิต แบ่งบรรจุ หรือน าเข้าเพื่อจ าหน่าย 

5.1   ได้รับอนุญาตผลิตอาหารตามใบอนุญาตเลขที่                    ประเภท                              . 
  ได้รับอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรตามใบอนุญาตเลขที่                          . 

ประเภท                                                                                                       . 
  ได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่   xx-x-xxxxx    ประเภทอาหาร    เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง 

โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจาก
เมล็ดกัญชง                                                                                                                             . 

5.2   ชื่อและท่ีตั้งของสถานที่ผลิต  บริษัท อุตสาหกรรมกัญชงไทย จ ากัด เลขที่ 13 ซอย สุขสวัสดิ์ 78 ถนน 
สุขสวัสดิ์ ต าบลบางจาก อ าเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ                                        . 

  ชื่อและที่ตั้งของสถานที่แบ่งบรรจุ                                                                          . 
  ชื่อและที่ตั้งของสถานที่น าเข้า                                                                              . 

6.  สูตรส่วนประกอบของอาหาร (คิดเป็นร้อยละของน้ าหนัก) 
ชื่อวัตถุ ปริมาณ ชื่อวัตถุ ปริมาณ 

  น้ ามันจากเมล็ดกัญชง   .       100%           .                              .                              . 
                                 .                            .                              .                              . 
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(แบบ สบ.3) 

7.  อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นี้ได้นาน      730              วัน 
8.  รายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

กรรมวิธีการผลิต       ต้องแจ้งให้สอดคล้องกับสูตร (แจ้งการใส่ส่วนประกอบต่างๆในขั้นตอนการผลิต) . 
และ ตรงตามข้อเท็จจริง เริ่มตั้งแต่ข้ันตอนของการผลิตจนถึงการบรรจุ (แจ้งกรรมวิธีการท าลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วย
ความร้อน (ถ้ามี) โดยแจ้งอุณหภูมิ เวลา ที่ใช้)                                                                             .                             
                                                                                                                                    . 
  ค าแปลภาษาต่างประเทศ จ านวน                        ฉบับ 

9.  วัตถุประสงค์ของฉลาก 
 เป็นฉลากส าหรับอาหารที่จ าหน่ายในราชอาณาจักร 
  เป็นฉลากส าหรับอาหารที่มิได้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค แต่จ าหน่ายให้แก่โรงงานประเภท          . 

                                                                                                                      . 
  เป็นฉลากส าหรับอาหารที่จะส่งออกไปจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร 

10.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   จะแสดงข้อความในฉลากให้ปรากฏชัดเจนและสีตัดกับพื้นฉลากท่ีภาชนะบรรจุ 
       หรือหีบห่อที่บรรจุอาหาร และจะด าเนินการจัดท าฉลากให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติ 

. 
 

ลงชื่อ     อภิรดี สมใจนึก             ผู้ด าเนินกิจการ 
(    นางอภิรดี สมใจนึก    ) 

 
 

 
เลขรับที่                         . 
วันที่                              . 
 



เงื่อนไขการยกเลิกหลักฐานการได้รับเลขสารบบอาหาร 
ให้ผู้อนุญาตหรือผู้ได้รับมอบหมาย  มีอ านาจในการสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหาร หรือหลักฐานการได้รับเลข

สารบบอาหาร ถ้าปรากฏว่า อาหารนั้นมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา  26   
2. เป็นอาหารปลอมตามมาตรา  27 
3. เป็นอาหารที่ตรวจพบว่ามีวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
4. เป็นอาหารที่มีลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา  29 
5. เป็นอาหารที่เปลี่ยนวัตถุประสงค์ หรือที่หวังผลเป็นยา วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและ 
ประสาท ยาเสพติดให้โทษ เครื่องส าอาง หรือเครื่องมือแพทย์ 
6. เป็นอาหารที่มีฉลากหรือเอกสารก ากับผลิตภัณฑ์ที่แสดงสรรพคุณ  คุณประโยชน์เป็นยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต

และประสาท  ยาเสพติดให้โทษ  เครื่องส าอาง  หรือเครื่องมือแพทย์ 
7. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า  ผู้ผลิต  ผู้น าเข้า  ผู้ว่าจ้างผลิต  ผู้ว่าจ้างน าเข้า  เจ้าของผลิตภัณฑ์  ผู้จัด

จ าหน่าย  หรือผู้แทนจ าหน่าย  กระท าการโฆษณาคุณประโยชน์  คุณภาพ  หรือสรรพคุณของอาหาร  อันเป็นเท็จหรือ
เป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร  ตามมาตรา  40   

8. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า ผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงจนเข้าข่ายเป็นโรงงานโดยไม่ได้
รับอนุญาต 

9. เป็นอาหารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากไว้แล้ว แต่มิได้มายื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ไม่ถูกต้อง ภายใน
ระยะเวลาที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

10. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า สถานที่ผลิตอาหาร หรือสถานที่น าเข้าอาหารได้ 
เลิกกิจการแล้ว หรือไม่มีเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือไม่มีสภาพที่จะผลิตหรือน าเข้าอาหารได้   
11. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า ภายหลังได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว  ปรากฏว่า  ผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าไม่ปฏิบัติ

ตามข้อ 7 ดังนี้ 
(1) ไม่พบหรือไม่มีเอกสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ สถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่น าเข้าอาหาร 

ได้แก่สูตรส่วนประกอบ 100% รายละเอียดกรรมวิธีการผลิต ชนิดภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์ หรือ Raw Material 
Specification ในกรณีสูตรส่วนประกอบมีการเติมสารส าคัญ ซึ่งในขั้นตอนการขอรับเลขสารบบอาหารไม่มีการแจ้งข้อมูล
ดังกล่าวกับผู้อนุญาต หรือ 

(2) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  ณ  สถานที่ผลิตหรือสถานที่น าเข้า หรือต่อมาภายหลังพบว่า มี
รายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของเอกสารและข้อเท็จจริง  ได้แก่  สูตรส่วนประกอบ  100%  กรรมวิธีการผลิต  ภาชนะ
บรรจุ ขนาดรับประทานที่แสดงบนฉลากอาหารไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาตของผลิตภัณฑ์หรือ  Raw  Material  
Specification ในกรณีสูตรส่วนประกอบมีการเติมสารส าคัญ ซึ่งในขั้นตอนการขอรับเลขสารบบอาหาร  มีการแจ้งข้อมูล
ดังกล่าวกับผู้อนุญาตไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกับข้อมูลหรือเอกสารประเมินผลิตภัณฑ์ท่ีได้แจ้งไว้  

12. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า ประเภทของอาหารไม่ตรงตามที่ได้แจ้งไว้ต่อผู้อนุญาต   
13.  เป็ นอาหารที่ ตรวจสอบพบว่ า  มีการยื่ นค าขอรับเลขสารบบอาหารไม่ เป็ นไปตาม 

บัญชีหมายเลข  2 แนบท้ายระเบียบตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลข
สารบบอาหาร 

14. เป็นอาหารใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านการประเมินความปลอดภัยและไม่ได้ส่งมอบฉลากให้ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาอนุมัติก่อน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารใหม ่

15. เป็นอาหารที่ได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว ต่อมาภายหลังพบว่าไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยอาหารนั้น ๆ  เช่น พบส่วนประกอบที่ไม่อนุญาตให้ใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือกรรมวิธีการผลิตไม่
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

16. เป็นอาหารตามบัญชีหมายเลข 2 (2.4)(1) ที่ไม่ได้ส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานเมื่อมีการ
ผลิตเพ่ือจ าหน่ายเป็นครั้งแรก   

17. กรณีนอกเหนือจากข้อ 9.1-9.16 เมื่อตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณายกเลิกหลักฐานการได้รับเลขสารบบอาหาร (กพส.) 



ตัวอย่างการกรอกแบบ อ.19 
(พิมพ์หรือเขียนก็ได้) 
กรณีผลิตในประเทศ 

ตัวอย่างที่ 3 
 

แบบ อ.19 
 

ค าขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร 

เขียนที่……บริษัท เฮมพ์ไทย จ ากัด …………. 
วันที่…16……เดือน…มีนาคม…..พ.ศ…2564…… 

ข้าพเจ้า ………นายคงทน สดใส……………….……. อายุ ………45………… ปี  สัญชาติ ……ไทย………...…..… 
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที…่.… x-xxxx-xxxxx-xx-x …...ออกให้ ณ……..เขตมีนบุรี………….…... อยู่เลขที่……3……….
ตรอก/ซอย………-……………ถนน….…ร่มเกล้า…….……...หมู่ที่…1…………….ต าบล/แขวง………….….มีนบุรี………….…………
อ าเภอ/เขต…มีนบุรี…………………………….จังหวัด……กรุงเทพมหานคร…….………………… 
โทรศัพท์ …………095-339-9841……….. ขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร ชื่อ …ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ ามัน
เมล็ดกัญชง (ตรา เฮมพ์ซีดไทย)……เลขทะเบียนที่ …… xx-x-xxxxx-x-xxxx ………………ในนามของ (ชื่อผู้รับอนุญาต
และชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่น าเข้า)………บริษัท เฮมพ์ไทย จ ากัด ………………….…… อยู่เลขที่……3………………..
ตรอก/ซอย………-……ถนน……ร่มเกล้า.…………..หมู่ที…่…1………ต าบล/แขวง……มีนบุรี…อ าเภอ/เขต………มีนบุรี……….. 
จังหวัด………กรุงเทพมหานคร……………………….โทรศัพท ์………095-339-9841…………………………………..………………… 

รายการที่ขอแก้ไข ……ขอแก้ไขแบบฉลากส าหรับขวดและฝาพลาสติกพีอีทีสีขาว ทุกขนาดบรรจุ โดยมี
แบบฉลากตามเอกสารแนบและขอยกเลิกแบบฉลากเดิมที่ได้รับอนุญาต …………………………………….……………………… 

ขอรับรองสูตรส่วนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับที่ได้รับอนุญาต……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
 

 
(ลายมือชื่อ) ………คงทน สดใส………… ผู้ยื่นค าขอ 

                                                                                  (นายคงทน สดใส) 
 



ตัวอย่างการกรอกบัญชีหมายเลข 3
ระเบียบส านักงานฯ ข้อ 3.6.11 

(ตัวอย่างส าหรับการกรอกข้อมูล) 

ตัวอย่างที่ 4.1  
แบบ อ.19 
 

 

ค าขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร 

เขียนที่……บริษัท เฮมพ์ไทย จ ากัด …………. 
วันที่…16……เดือน…มีนาคม…..พ.ศ…2564…… 

ข้าพเจ้า ………นายคงทน สดใส……………….……. อายุ ………45………… ปี  สัญชาติ ……ไทย………...…..… 
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที…่.… x-xxxx-xxxxx-xx-x …...ออกให้ ณ……..เขตมีนบุรี………….…... อยู่เลขที่……3……….
ตรอก/ซอย………-……………ถนน….…ร่มเกล้า…….……...หมู่ที่…1…………….ต าบล/แขวง………….….มีนบุรี………….…………
อ าเภอ/เขต…มีนบุรี…………………………….จังหวัด……กรุงเทพมหานคร…….………………… 
โทรศัพท์ …………095-339-9841……….. ขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร ชื่อ …ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ ามัน
เมล็ดกัญชง (ตรา เฮมพ์ซีดไทย)……เลขทะเบียนที่ …… xx-x-xxxxx-x-xxxx ………………ในนามของ (ชื่อผู้รับอนุญาต
และชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่น าเข้า)………บริษัท เฮมพ์ไทย จ ากัด ………………….…… อยู่เลขที่……3………………..
ตรอก/ซอย………-……ถนน……ร่มเกล้า.…………..หมู่ที…่…1………ต าบล/แขวง……มีนบุรี…อ าเภอ/เขต………มีนบุรี……….. 
จังหวัด………กรุงเทพมหานคร……………………….โทรศัพท์ ………095-339-9841……………………………… 

รายการที่ขอแก้ไข ……………………………………………………………………………………… 
……- ขอเพ่ิมแบบฉลากโดยเพ่ิม “เครื่องหมายฮาลาล” และข้อความ “บริษัท เฮมพ์ไทย จ ากัด ได้รับรองฮาลาล” บน
ฉลากส าหรับขวดและฝาพลาสติกพีอีทสีีขาว ทุกขนาดบรรจุ………………………………………………………………………………… 
…..- ขอรับรองสูตรส่วนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับที่เคยได้รับอนุญาต………………...……………………. 
…..- ขอรับรองฉลากมีข้อความตรงตามท่ีได้ระบุอนุญาตไว้แล้ว ยกเว้นมี “เครื่องหมายฮาลาล” และข้อความ “บริษัท 
เฮมพ์ไทย จ ากัด ได้รับรองฮาลาล” เพ่ิม และเครื่องหมายฮาลาลจะไม่ติดทับข้อความเดิมที่ได้รับอนุญาตแล้ว……………… 
…..- ขอรับรองการแสดงเครื่องหมายนั้นต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของเครื่องหมายนั้นๆ และรักษาสถานภาพให้คงอยู่
โดยตลอด………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
….- ขอรับรองการแก้ไขเป็นไปตาม ข้อ 3.6.11 ของบัญชีหมายเลข 3 แนบท้ายระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาว่าด้วยเรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562 และว่าด้วยเรื่องการด าเนินการ
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564…………………………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 
(ลายมือชื่อ) ………คงทน สดใส………… ผู้ยื่นค าขอ 

                                                                                  (นายคงทน สดใส) 
 
 



ตัวอย่างการกรอกบัญชีหมายเลข 3 
ระเบียบส านักงานฯ ข้อ 3.6.11 
(ตัวอย่างส าหรับการอนุญาต) 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ได้รับแจ้งการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามบัญชีหมายเลข 3 แนบ
ท้ายระเบยีบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่อง 
การด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562 และ 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 

ลงช่ือ……คิดดี จิตสมปอง ……ผู้อนุญาต 
                          (นายคิดดี จติสมปอง) 

ต าแหน่ง….นักวิชาการอาหารและยาช านาญการพิเศษ… 
วันท่ี....16 มีนาคม พ.ศ. 2564 … 

ตัวอย่างที่ 4.2 
แบบ อ.19 
 

 

ค าขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร 

เขียนที่……บริษัท เฮมพ์ไทย จ ากัด …………. 
วันที่…16……เดือน…มีนาคม…..พ.ศ…2564…… 

ข้าพเจ้า ………นายคงทน สดใส……………….……. อายุ ………45………… ปี  สัญชาติ ……ไทย………...…..… 
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที…่.… x-xxxx-xxxxx-xx-x …...ออกให้ ณ……..เขตมีนบุรี………….…... อยู่เลขที่……3……….
ตรอก/ซอย………-……………ถนน….…ร่มเกล้า…….……...หมู่ที่…1…………….ต าบล/แขวง………….….มีนบุรี………….…………
อ าเภอ/เขต…มีนบุรี…………………………….จังหวัด……กรุงเทพมหานคร…….………………… 
โทรศัพท์ …………095-339-9841……….. ขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร ชื่อ …ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ ามัน
เมล็ดกัญชง (ตรา เฮมพ์ซีดไทย)……เลขทะเบียนที่ …… xx-x-xxxxx-x-xxxx ………………ในนามของ (ชื่อผู้รับอนุญาต
และชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่น าเข้า)………บริษัท เฮมพ์ไทย จ ากัด ………………….…… อยู่เลขที่……3………………..
ตรอก/ซอย………-……ถนน……ร่มเกล้า.…………..หมู่ที…่…1………ต าบล/แขวง……มีนบุรี…อ าเภอ/เขต………มีนบุรี……….. 
จังหวัด………กรุงเทพมหานคร……………………….โทรศัพท์ ………095-339-9841……………………………… 

รายการที่ขอแก้ไข ……………………………………………………………………………………… 
……- ขอเพ่ิมแบบฉลากโดยเพ่ิม “เครื่องหมายฮาลาล” และข้อความ “บริษัท เฮมพ์ไทย จ ากัด ได้รับรองฮาลาล” บน
ฉลากส าหรับขวดและฝาพลาสติกพีอีที สีขาว ทุกขนาดบรรจุ…………………………………………………………………………….. 
…..- ขอรับรองสูตรส่วนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับที่เคยได้รับอนุญาต………………...……………………. 
…..- ขอรับรองฉลากมีข้อความตรงตามที่ได้ระบุอนุญาตไว้แล้ว ยกเว้นมี “เครื่องหมายฮาลาล” และข้อความ “บริษัท 
เฮมพ์ไทย จ ากัด ได้รับรองฮาลาล” เพ่ิม และเครื่องหมายฮาลาลจะไม่ติดทับข้อความเดิมที่ได้รับอนุญาตแล้ว………….. 
…..- ขอรับรองการแสดงเครื่องหมายนั้นต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของเครื่องหมายนั้นๆ และรักษาสถานภาพให้คงอยู่
โดยตลอด………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
….- ขอรับรองการแก้ไขเป็นไปตาม ข้อ 3.6.11 ของบัญชีหมายเลข 3 แนบท้ายระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาว่าด้วยเรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562 และว่าด้วยเรื่องการด าเนินการ
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564…………………………………………….………………………………………………… 
 

(ลายมือชื่อ) ………คงทน สดใส………… ผู้ยื่นค าขอ 
                                                                                  (นายคงทน สดใส) 

 
 



ตัวอย่างการกรอกแบบการแก้ไข
รายละเอียดของอาหารที่ได้รับ

อนุญาตใช้ฉลากอาหาร 
(พิมพ์เท่านั้น) 

 ตัวอย่างที่ 5 
         เลขรับที่ …………………………. 
         ลงวันที่ ………………………….. 

 

แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร 
1.  ข้าพเจ้า   นางอภิรดี สมใจนึก                                      เป็นผู้ด าเนินกิจการของสถานที่ผลิต/น าเข้า 

ชื่อ       บริษัท อุตสาหกรรมกัญชงไทย จ ากัด                เลขที่       13     ซอย          สุขสวัสดิ์ 78             . 
ถนน          สุขสวัสดิ์           หมู่ที่        7      ต าบล/แขวง      บางจาก          อ าเภอ/เขต  พระประแดง              
จังหวัด       สมุทรปราการ               โทร.    02-227-2727      โทรสาร           02-227-2727                    . 
เลขสถานที่ผลิต/น าเข้าอาหาร         11-1-xxxxx                                 ขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับ
อนุญาตใช้ฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแก้ไข 
น้ ามันเมลด็กัญชง (ตรา แม่บุญศรี)/เลขสารบบ
อาหาร 11-1-xxxxx-x-xxxx 
 
 
 
 
 
 
 

- ขอเพิ่มแบบฉลาก ส าหรับขวดแก้วใส ส าหรับขนาดบรรจุ 200 
มิลลลิตร  
- ขอรับรองสูตรส่วนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับที่
เคยได้รับอนุญาต 

2.  ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานดังนี้ 
2.1  แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร จ านวน 2 ฉบับ 
2.2  อ่ืนๆ                                                                             . 

ลงชื่อ     อภิรดี สมใจนึก             ผู้ยื่นขอ 
(    นางอภิรดี สมใจนึก    ) 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

  อนุญาตให้แก้ไขรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นได้ 
  ไม่อนุญาต เนื่องจาก ......................................................................................................... ......................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
 
       ลงชื่อ...............................................ผู้อนุญาต 
             (..............................................) 
       ต าแหน่ง........................................... 
       วันที่................................................. 

 

 



ตัวอย่างการกรอกบัญชีหมายเลข 3 
ระเบียบส านักงานฯ ข้อ 3.6.7 

(ตัวอย่างส าหรับการกรอกข้อมูล) 

ตัวอย่างที่ 6.1 

 เลขรับที ่                         . 
 วันที่                              . 

 
แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร 

1.  ข้าพเจ้า   นางอภิรดี สมใจนึก                                      เป็นผู้ด าเนินกิจการของสถานที่ผลิต/น าเข้า 
ชื่อ       บริษัท อุตสาหกรรมกัญชงไทย จ ากัด                เลขที่       13     ซอย          สุขสวัสดิ์ 78             . 
ถนน          สุขสวัสดิ์           หมู่ที่        7      ต าบล/แขวง      บางจาก          อ าเภอ/เขต  พระประแดง              
จังหวัด       สมุทรปราการ               โทร.    02-227-2727      โทรสาร           02-227-2727                    . 
เลขสถานที่ผลิต/น าเข้าอาหาร         11-1-xxxxx                                 ขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับ
อนุญาตใช้ฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแก้ไข 
น้ ามันเมลด็กัญชง (ตรา แม่บุญศรี)/เลขสารบบ
อาหาร 11-1-xxxxx-x-xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ขอเพิ่มแบบฉลากโดยเพิ่มสีพืน้ฉลาก จาก “พื้นฉลากสีขาว” เป็น 
“พื้นฉลากสีเหลืองอ่อน” ส าหรับขวดแก้วใสทุกขนาดบรรจุ 
- ขอรับรองสูตรส่วนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับ
ที่เคยได้รับอนุญาต  
- ขอรับรองฉลากมีข้อความตรงตามที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว ยกเว้นสี
พื้นฉลาก  
- ขอรับรองข้อความในฉลากต้องมีลักษณะเห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย  
- ขอรับรองการแก้ไขเป็นไปตาม ข้อ 3.6.7 ของบัญชีหมายเลข 3 
แนบท้ายระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วย
เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562 และ
ว่าด้วยเรื่องการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2564 

2.  ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานดังนี้ 
2.1  แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร  

จ านวน 2 ฉบับ 
2.2  อ่ืนๆ                                                                             . 

ลงชื่อ     อภิรดี สมใจนึก             ผู้ยื่นขอ 
(    นางอภิรดี สมใจนึก    ) 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

  อนุญาตให้แก้ไขรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นได้ 
  ไม่อนุญาต เนื่องจาก ....................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
 
       ลงชื่อ...............................................ผู้อนุญาต 
             (..............................................) 
       ต าแหน่ง........................................... 
       วันที่................................................. 



ตัวอย่างการกรอกบัญชีหมายเลข 3 
ระเบียบส านักงานฯ ข้อ 3.6.7 
(ตัวอย่างส าหรับการอนุญาต) 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาว่าด้วยเร่ือง การด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบ
อาหาร พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 

ตัวอย่างที่ 6.2 

 เลขรับที ่       100.01/1      . 
 วันที่     19 มีนาคม 2564      . 

 
แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร 

1.  ข้าพเจ้า   นางอภิรดี สมใจนึก                                      เป็นผู้ด าเนินกิจการของสถานที่ผลิต/น าเข้า 
ชื่อ       บริษัท อุตสาหกรรมกัญชงไทย จ ากัด                เลขที่       13     ซอย          สุขสวัสดิ์ 78             . 
ถนน          สุขสวัสดิ์           หมู่ที่        7      ต าบล/แขวง      บางจาก          อ าเภอ/เขต  พระประแดง              
จังหวัด       สมุทรปราการ               โทร.    02-227-2727      โทรสาร           02-227-2727                    . 
เลขสถานที่ผลิต/น าเข้าอาหาร         11-1-xxxxx                                 ขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับ
อนุญาตใช้ฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแก้ไข 
น้ ามันเมลด็กัญชง (ตรา แม่บุญศรี)/เลขสารบบ
อาหาร 11-1-xxxxx-x-xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ขอเพิ่มแบบฉลากโดยเพิ่มสีพืน้ฉลาก จาก “พื้นฉลากสีขาว” เป็น 
“พื้นฉลากสีเหลืองอ่อน” ส าหรับขวดแก้วใสทุกขนาดบรรจุ 
- ขอรับรองสูตรส่วนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับ
ที่เคยได้รับอนุญาต  
- ขอรับรองฉลากมีข้อความตรงตามที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว ยกเว้นสี
พื้นฉลาก  
- ขอรับรองข้อความในฉลากต้องมีลักษณะเห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย  
- ขอรับรองการแก้ไขเป็นไปตาม ข้อ 3.6.7 ของบัญชีหมายเลข 3 
แนบท้ายระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วย
เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562 และ
ว่าด้วยเรื่องการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2564 

2.  ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานดังนี้ 
2.1  แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร  

จ านวน 2 ฉบับ 
2.2  อ่ืนๆ                                                                             . 

ลงชื่อ     อภิรดี สมใจนึก             ผู้ยื่นขอ 
(    นางอภิรดี สมใจนึก    ) 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

  อนุญาตให้แก้ไขรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นได้ 
  ไม่อนุญาต เนื่องจาก ..................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
 
       ลงชื่อ.......ธวัส  เลิศล้ า.........ผูอ้นุญาต 
             (.......นายธวัส เลิศล้ า...............) 
       ต าแหน่ง......เภสชักรช านาญการ................... 
       วันที่.........19 มีนาคม 2564.............................. 



ตัวอย่างที่ 7 
 

 ตัวอย่างส าหรับการกรอกข้อมูล 
(พิมพ์เท่านั้น) 

เลขที่รับ                            .          
 วันที่อนุมัต_ิ_______________.                          
   

หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพ่ือส่งออก 
จ าหน่ายนอกราชอาณาจักร 

เขียนที ่     บริษัท เฮมพ์ไทย จ ากัด          . 
    วันที่   26   เดือน    มีนาคม     พ.ศ.  2564    . 

ข้าพเจ้า (ชื่อผู้รับอนุญาต)        นายคงทน  สดใส                              ในนามของ (ชื่อสถานที่ผลิต)  
            บริษัท เฮมพ์ไทย จ ากัด                 อยู่เลขท่ี      3       ตรอก/ซอย             -                             .                             
ถนน       ร่มเกล้า                          หมู่ที ่     1                      ต าบล/แขวง            มีนบุรี                    .         
อ าเภอ/เขต          มีนบุรี                                                จังหวัด            กรุงเทพ                            .                      
.โทรศัพท์                 -                      ขอเพ่ิมแบบฉลากของอาหารที่ผลิตเพ่ือส่งออกจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร 
ณ ประเทศ              ญี่ปุ่น                                                                                  เนื่องจากมีผู้สั่งซื้อ  
ชื่ออาหาร   Hemp seed oil (food supplement) . อาหารที่ขอเพ่ิมชื่อหรือฉลากดังกล่าวได้รับเลขสารบบอาหารที่                                                                                                        
.                          10-1-xxxxx-x-xxxx          ออกให้ ณ วันที่    25    เดือน    มีนาคม    พ.ศ.   2564        . 
1.กรณีเป็นอาหารอาหารคุมเฉพาะที่ได้รับใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับอาหารหรือค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน ดังนี้ 

1.1 ฉลากใหม่ท่ีจะส่งออก 
1.2 ค าแปลภาษาต่างประเทศ ยกเว้นข้อความเป็นภาษาอังกฤษ 

2.ขอรับรองว่า 
2.1 ฉลากอาหารนี้ ส าหรับชนิดและขนาดบรรจุที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาไว้แล้ว 
2.2 ฉลากแสดงชื่ออาหารและ สูตรส่วนประกอบสอดคล้องตามท่ีแจ้งไว้ 
2.3 ฉลากแสดงประเทศผู้ผลิต 
2.4 ฉลากแสดงเลขสารบบอาหาร หรือ เลขสถานที่ผลิตอาหาร หรือ ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง 
2.5 ฉลากแสดงรุ่นการผลิต (เฉพาะวัตถุเจือปนอาหาร) 

 (ลายมือชื่อ)       คงทน สดใส       ผู้ยื่นค าขอ 
                                      (   นายคงทน สดใส   )  

 


