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๐

๐

ผู้ย่ืนค ำขอ เจ้ำหน้ำท่ี

ตรวจสอบ ตรวจสอบ

1 แบบฟอร์ม

ท่ีเว้น ไว้ให้ระบุตามข้อเท็จจริง 1 คือ รายละเอียดเดิมท่ีได้รับอนุญาตไว้ 2 คือ รายละเอียดใหม่ท่ีต้องการ

3.1.2  ฉลากอาหารใหม่  กรณี ฉลากอาหารไม่เหมือนเดิมท่ีได้รับอนุญาตไว้

3.1.3 คู่มือประกอบการจ าหน่ายใหม่ กรณี คู่มือประกอบการจ าหน่ายไม่เหมือนเดิมท่ีได้รับอนุญาตไว้ 

3.1.4  ใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร อ.18 ฉบับจริง

4. กรณี แก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือ หรือท่ีต้ังสถำนท่ีผลิต (กรณีผลิตภำยในประเทศ) หรือช่ือ หรือท่ีต้ัง

สถำนท่ีน ำเข้ำ

แนวทางการระบุรายละเอียด  "ขอแก้ไขช่ือสถานท่ีผลิต จาก ...(1)...เป็น...(2)... เพ่ือให้ตรงตาม..(3).."ความ

รายละเอียดเดิมท่ีได้รับอนุญาตไว้ 2 คือ รายละเอียดใหม่ท่ีต้องการให้พิจารณา

กรณีเป็นพลาสติก ต้องแจ้งชนิดและสีของพลาสติก เช่น ถังพลาสติก พีอี ใสไม่มีสี/ฝาพลาสติก พีอี สีขาว 

3.1 เอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณา

3.1.1 รายงานผลวิเคาะห์ตามประกาศฯ ฉ.295  กรณี อาหารเป็นของเหลวหรือก่ึงแข็งก่ึงเหลว บรรจุ

และสัมผัสภาชนะบรรจุหรือฝาท่ีมีสี (ยกเว้นใช้บรรจุอาหารท่ีมีลักษณะแห้ง หรือ พลาสสติกท่ีใสไม่มีสี 

หรือ สีขาว)

2.1.3 คู่มือประกอบการจ าหน่าย (2ฉบับ) (ถ้ามี)

2.1.4 ใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร อ.18 ฉบับจริง

3. กรณี แก้ไขเปล่ียนแปลง ขนำดบรรจุ/ชนิดของภำชนะบรรจุ 

แนวทางการระบุรายละเอียด "ขอแก้ไขขนาดบรรจุ จาก ...(1)...เป็น...(2)..."ความท่ีเว้นไว้ให้ระบุตามข้อเท็จ

จริง 1 คือ รายละเอียดเดิมท่ีได้รับอนุญาตไว้  2 คือ รายละเอียดใหม่ท่ีต้องการให้พิจารณา หรือ ระบุ

รายละเอียด "ขอเพ่ิมภาชนะบรรจุ จาก ...(1)...เป็น...(2)..."ความท่ีเว้นไว้ให้ระบุตามข้อเท็จจริง  1 คือ  

1 คือรายละเอียดเดิมท่ีได้รับอนุญาตไว้  2 คือ รายละเอียดใหม่ท่ีต้องการให้พิจารณา หรือ 

"ขอเพ่ิมช่ืออาหารภาษาไทย เป็น…..." ความท่ีเว้นไว้ให้ระบุตามข้อเท็จจริง คือ รายละเอียดช่ือภาษาไทย

ท่ีต้องการให้พิจารณา เช่น ขอเพ่ิมช่ือภาษาไทย เป็น กัวร์กัม (วัตถุเจือปนอาหาร) เป็นต้น

2.1 เอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณา 

2.1.1 เอกสารช้ีแจงพร้อมเหตุผลการขอแก้ไข จากผู้ผลิต (กรณีน าเข้า) (1ฉบับ)

2.1.2 ฉลากอาหาร (2ฉบับ)

1.1 ต้องกรอกรายละเอียด ช่ืออาหาร เลขสารบบอาหาร ช่ือสถานท่ีผู้รับอนุญาตผลิต/น าเข้า และลงนาม

ให้ครบถ้วนถูกต้อง 

1.2 ต้องระบุรายละเอียดรายการท่ีต้องการขอแก้ไขเปล่ียนแปลงจากเดิมท่ีเคยได้รับอนุญาตไว้ แล้วแต่กรณี

1.3 ระบุข้อความค ารับรอง หรือข้อความท านองเดียวกัน ตามข้อ 7 

2. กรณี แก้ไขเปล่ียนแปลง ช่ืออำหำร 

แนวทางการระบุรายละเอียด "ขอแก้ไขช่ืออาหารจาก...(1)...เป็น...(2)..." ความท่ีเว้นไว้ให้ระบุตามข้อเท็จจริง

ช่ืออาหาร (ภาษาอังกฤษ) : 

ขอให้ผู้ย่ืนค าขอจัดเรียงเอกสารตามบัญชีรายการเอกสารข้างล่างน้ี และตรวจสอบตนเอง พร้อมท้ังท าเคร่ืองหมาย √ กรณีถูกต้องครบถ้วนตามข้อก าหนด หรือท าเคร่ืองหมาย × กรณีไม่ถูกต้องหรือไม่

ครบถ้วน หรือท าเคร่ืองหมาย – กรณีไม่จ าเป็นต้องมี

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร บันทึกข้อบกพร่อง

๐ ค าขอ อ.19 (1 ฉบับ)

๐ แบบแก้ไขรายละเอียดของอาหารท่ีได้รับอนุญาตใช้ฉลาก (1  ฉบับ)

5.7.1 แบบตรวจสอบค ำขอกำรแก้ไขและบันทึกข้อบกพร่องส ำหรับอำหำรประเภท วัตถุเจือปนอำหำร วัตถุท่ีใช้รักษำคุณภำพหรือมำตรฐำนของอำหำร และอำหำรส ำหรับผู้ท่ี
ต้องกำรควบคุมน้ ำหนัก(ฉพำะวัตถุให้ควำมหวำนแทนน้ ำตำล)

ค ำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับอำหำร (แบบ อ.19)

แบบแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรทีได้รับอนุญำตใช้ฉลำก

ช่ือ-สกุลผู้ย่ืนค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ : 

*โปรดน าเอกสารน้ีและใบรับค าขอ แนบมาพร้อมการแก้ไขข้อบกพร่อง ใน

คร้ังต่อไป(ถ้ามี)*

โทรศัพท์/ E-mail : 

ช่ือสถานท่ีผลิต/น าเข้า : 

เลขท่ีใบอนุญาตผลิต/น าเข้า/สถานท่ีผลิต : 

ช่ืออาหาร (ภาษาไทย) : 
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4.1 เอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณา

4.1.1 ส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร  กรณี สถานประกอบการเข้าข่ายเป็นโรงงาน

4.1.2 ส าเนาใบอนุญาตน าหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร กรณี สถานประกอบการน าเข้า 

4.1.3 ส าเนาใบส าคัญเลขสถานท่ีผลิตท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน กรณี สถานประกอบการไม่เข้าข่ายโรงงาน

4.1.4 ฉลากอาหาร 

4.1.5 คู่มือประกอบการจ าหน่าย

4.1.6  ใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร อ.18 ฉบับจริง

6.1 เอกสารท่ีใช้ประกอบกาพิจารณา

6.1.1 ฉลากอาหารเดิม กรณี ท่ีต้องการยกเลิก

6.1.2 ฉลากอาหารใหม่ (2 ฉบับ)

6.1.3 คู่มือประกอบการจ าหน่ายเดิม กรณี ท่ีต้องการยกเลิก

6.1.4 คู่มือประกอบการจ าหน่ายใหม่ (2ฉบับ)

7. ค ำรับรองท่ีต้องระบุในแบบฟอร์ม

วันท่ี........................................................................ วันท่ี................................................................................

คร้ังท่ี 2 □ แก้ไขข้อบกพร่อง ครบถ้วน

□ มีข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ นับจากวันท่ีรับค าขอ ภายใน 10 วันท าการ นับจากวันท่ีรับค าขอ หากพ้นก าหนด

จะยกเลิกและส่งคืนค าขอต่อไป

ลงช่ือ............................................................(ผู้ย่ืนค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ) ลงช่ือ.........................................เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเบ้ืองต้น

(...............................................................) ลงช่ือ..........................................พนักงานเจ้าหน้าท่ี

คร้ังท่ี 1 □ เอกสารถูกต้องครบถ้วน

ข้าพเจ้ารับทราบ ออกใบรับค าขอเลขท่ี...........................................................

□ เอกสารถูกต้องครบถ้วน □ พบข้อบกพร่องตามท่ีระบุข้างต้น ขอให้แก้ไขให้แล้วเสร็จ

กรณีท่ีใช้ฉลากอาหารและคู่มือประกอบการจ าหน่ายเดิม

8.ส ำเนำใบอนุญำต อ.2/อ.7/สบ.1 (ยังคงมีอำยุ)

9. ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ (ยังคงมีอำยุและสิทธ์ิในกำรท ำกิจกรรมกำรแก้ไข)

หมำยเหตุ : สำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพ่ิมเติมของแต่ละรำยกำรเอกสำรได้ในคู่มือส ำหรับประชำชนท่ีเก่ียวข้อง ท่ีเว็บไซด์กองอำหำร > คู่มือส ำหรับประชำชน 

เฉพำะผู้ย่ืนค ำขอฯ เฉพาะเจ้าหน้าท่ี

7.1 "ขอรับรองว่าสูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต และ คุณภาพมาตราฐานหมือนเดิมกับท่ีเคย

ได้รับอนุญาต"

7.2 "ขอรับรองว่าฉลากและคู่มือฯ เป็นไปตามประกาศ 363 (พ.ศ.2556)"และ 372 (พ.ศ 2558)

7.3 "ขอรับรองว่าแนบฉลากใหม่จ านวน 2 ชุดและคู่มือฯใหม่จ านวน 2 ชุด พร้อมท้ังยกเลิกฉลากอาหาร

และคู่มือฯเดิมท่ีได้รับอนุญาตไว้ " เฉพาะ กรณียกเลิกฉลากและคู่มือฯเดิม 

7.4  "ขอรับรองว่า ฉลากอาหารและคู่มือประกอบการจ าหน่าย เหมือนเดิมท่ีได้รับอนุญาตไว้ " เฉพาะ

แนวทางการระบุรายละเอียด "ขอแก้ไขฉลากส าหรับภาชนะบรรจุ ...."ความท่ีเว้นไว้  คือ รายละเอียด

ของชนิดภาชนะบรรจุและขนาดบรรจุเดิม ท่ีต้องการแก้ไขฉลากอาหาร เช่น ขอแก้ไขฉลากส าหรับภาชนะ

บรรจุถุงกระดาษ ขนาดน้ าหนักสุทธิ 10-20 กิโลกร้ม เป็นต้น หรือ ระบุรายละเอียด "ขอเพ่ิมคู่มือ

ประกอบการจ าหน่าย ส าหรับภาชนะบรรจุ ....ความท่ีเว้นไว้คือรายละเอียดของชนิดภาชนะบรรจุและ

ขนาดบรรจุเดิม ท่ีต้องการเพ่ิมคู่มือประกอบการจ าหน่าย เช่น ขอเพ่ิมคู่มือประกอบการจ าหน่ายส าหรับ

ภาชนะบรรจุทุกขาดบรรจุ เป็นต้น

5.1.1 หนังสือช้ีแจงพร้อมเหตุผลการขอแก้ไข จากผู้ผลิต (1 ฉบับ)

5.1.2 ฉลากอาหาร (2 ฉบับ)

5.1.3 คู่มือประกอบการจ าหน่าย (2 ฉบับ)

5.1.4 ส าเนาใบรับรองสถานท่ีผลิตอาหาร

5.1.5 ใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร อ.18 ฉบับจริง

6.กรณี แก้ไขเปล่ียนแปลง ฉลำกอำหำร หรือ คู่มือประกอบกำรจ ำหน่ำย

ให้พิจารณา 3 คือเอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณา

5. กรณี แก้ไขเปล่ียนแปลง ช่ือ หรือ ท่ีต้ังสถำนท่ีผลิตต่ำงประเทศ 

แนวทางการระบุรายละเอียด "ขอแก้ไขช่ือสถานท่ีผลิต จาก ...(1)...เป็น...(2)... "ความท่ีเว้นไว้ให้ระบุตาม

ข้อเท็จจริง 1 คือ รายละเอียดเดิมท่ีได้รับอนุญาตไว้ 2 คือ รายละเอียดใหม่ท่ีต้องการให้พิจารณา 

5.1 เอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณา 
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ลงช่ือ..................................(ผู้ย่ืนเอกสารแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอ านาจ) ได้ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง

(..........................................................................) ลงช่ือ.......................................................พนักงานเจ้าหน้าท่ี

วันท่ี......................................................................... วันท่ี................................................................................

□ แก้ไขข้อบกพร่อง ครบถ้วน □ การแก้ไขข้อบกพร่องไม่ครบถ้วน

□ ไม่อาจแก้ไขข้อบกพร่องให้ครบถ้วนและยินดีให้ส่งคืนค าขอ ท่านมีสิทธ์ิย่ืนค าขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และ

สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย หรือจะอุทธรณ์การคืนค าขอคร้ังน้ีก็ได้

ขอให้ย่ืนค าอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

□ ขอส่งคืนค าขอและเอกสารประกอบท้ังหมด เน่ืองจาก

ข้าพเจ้า □ ไม่มาแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาท่ีก าหนด


