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ค ำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับอำหำร (แบบ อ.19)

แบบแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรทีได้รับอนุญำตใช้ฉลำก

ผู้ย่ืนค ำขอ เจ้ำหน้ำท่ี

ตรวจสอบ ตรวจสอบ

1

2

3

4

5
3.6.1 กำรแก้ไขช่ือหรือท่ีต้ังของสถำนท่ีผลิตอำหำร หรือสถำนท่ีน ำเข้ำอำหำร เพ่ือให้ตรงตำมค ำขอรับเลข

สถำนท่ีผลิตอำหำรไม่เข้ำข่ำยโรงงำน หรือใบส ำคัญเลขสถำนท่ีผลิตอำหำรท่ีไม่เข้ำข่ำยโรงงำน หรือใบอนุญำต

ผลิตอำหำร หรือใบอนุญำตน ำหรือส่ังอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร แล้วแต่กรณี

3.6.2 กำรแก้ไขช่ือหรือท่ีต้ังของสถำนท่ีผลิตอำหำรในต่ำงประเทศ เพ่ือให้ตรงตำมใบส ำคัญกำรข้ึนทะเบียน

ต ำรับอำหำร หรือค ำขออนุญำตใช้ฉลำกอำหำร หรือใบส ำคัญกำรใช้ฉลำกอำหำร

3.6.3 กำรแก้ไขข้อควำมบนฉลำกให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขและประกำศส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำท่ีเก่ียวข้อง

3.6.4 กำรแก้ไขข้อควำมท่ีเก่ียวข้องกับข้อแนะน ำในกำรบริโภค

3.6.5 กำรแก้ไขข้อควำมท่ีเก่ียวข้อกับเง่ือนไขกำรผลิต หรือกำรน ำเข้ำเพ่ือจ ำหน่ำย

3.6.6 กำรแสดงข้อควำมส่งเสริมกำรขำยท่ีไม่ขัดกับประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ประกำศส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ และกฏหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

3.6.7 กำรแก้ไขลักษณะ ขนำดและสีตัวอักษร ขนำดและสีของภำพบนฉลำก หรือสีพ้ืนฉลำก โดยข้อควำมบน

ฉลำกยังต้องมีลักษณะเห็นได้ชัดเจนและอ่ำนได้ง่ำย และไม่ขัดกับประกำศกระทรวงสำธำรณสุขท่ีเก่ียวข้อง

3.6.8 กำรแก้ไขกำรจัดวำงต ำแหน่งของข้อควำม หรือรูปภำพท่ีได้รับอนุญำตแล้วโดยไม่ท ำให้ควำมหมำย

เปล่ียนแปลงไปจำกเดิม และไม่ขัดกับประกำศกระทรวงสำธำรณสุขท่ีเก่ียวข้อง
3.6.9 กำรแก้ไขช่องทำงกำรติดต่อกับผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ หรือผู้จัดจ ำหน่ำย รวมถึงช่ือและท่ีอยู่ของจ ำหน่ำยใน

ประเทศและต่ำงประเทศ

3.6.10 กำรแก้ไขเคร่ืองหมำยบำร์โค้ด สัญลักษณ์ท่ีเก่ียวข้องกับภำชนะบรรจุ หรือกำรรีไซเคิลภำชนะบรรจุ

รายละเอียดเฉพาะส่วนของฉลากท่ีจะขอแก้ไข ตามเง่ือนไขข้อ 3.6 ของบัญชีหมายเลข 3 แนบท้าย

ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ.

ใบส ำคัญกำรข้ึนทะเบียนต ำรับอำหำร)

1.2 แบบแก้ไขรำยละเอียดของอำหำรท่ีได้รับอนุญำตใช้ฉลำก (กรณี อำหำรท่ีได้รับเลขสำรบบอำหำร

เป็นใบส ำคัญกำรใช้อนุญำตใช้ฉลำก)

ส ำเนำใบอนุญำต จ ำนวน 1 ฉบับ

2.1 ใบอนุญำตผลิตอำหำร (อ.2) หรือ

2.2 ใบส ำคัญกำรได้รับเลขสถำนท่ีผลิตอำหำรท่ีไม่เข้ำข่ำยโรงงำน (สบ.1/1) หรือ

2.3 ใบอนุญำตน ำหรือส่ังอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร (อ.7)

ส ำเนำหลักฐำนกำรได้รับอนุมัติฉลำกไว้แล้ว จ ำนวน 1 ฉบับ

3.1 ใบส ำคัญกำรข้ึนทะเบียนต ำรับอำหำร (อ.18) หรือ

3.2 ใบส ำคัญกำรอนุญำตใช้ฉลำก

ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจ จ ำนวน 1 ฉบับ

1.1 ค ำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับอำหำร (แบบ อ.19)  (กรณี อำหำรท่ีได้รับเลขสำรบบอำหำรเป็น

5.7.2 แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่องส าหรับการแก้ไขฉลากอาหาร กรณีการแก้ไขไม่มีผลเก่ียวข้องกับคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณ มาตรฐานหรือ

ความปลอดภัยของอาหาร

๐

๐
ช่ือ-สกุลผู้ย่ืนค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ

*โปรดน ำเอกสำรน้ีและใบรับค ำขอ แนบมำพร้อม
กำรแก้ไขข้อบกพร่อง ในคร้ังต่อไป(ถ้ำมี)*

โทรศัพท์ E-mail

ช่ือสถำนท่ีผลิต/น ำเข้ำ

เลขท่ีใบอนุญำตผลิต/น ำเข้ำ/สถำนท่ีผลิต

ช่ืออำหำร (ภำษำไทย)

ช่ืออำหำร (ภำษำอังกฤษ)

ขอให้ผู้ย่ืนค ำขอจัดเรียงเอกสำรตำมบัญชีรำยกำรเอกสำรข้ำงล่ำงน้ี และตรวจสอบตนเอง พร้อมท้ังท ำเคร่ืองหมำย √ กรณีถูกต้องครบถ้วนตำมข้อก ำหนด หรือท ำเคร่ืองหมำย × กรณีไม่ถูกต้อง

หรือไม่ครบถ้วน หรือท ำเคร่ืองหมำย – กรณีไม่จ ำเป็นต้องมี

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร บันทึกข้อบกพร่อง

แบบค ำขอ พิมพ์เท่ำน้ัน จ ำนวน 2 ฉบับ
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ลงช่ือ..................................(ผู้ย่ืนเอกสำรแก้ไขข้อบกพร่อง/ผู้รับมอบอ ำนำจ) ได้ภำยใน 15 วันท ำกำร นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง

(..........................................................................) ลงช่ือ.......................................................พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี

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

ขอให้ย่ืนค ำอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

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

คร้ังท่ี 2 □ แก้ไขข้อบกพร่อง ครบถ้วน

□ ขอส่งคืนค ำขอและเอกสำรประกอบท้ังหมด เน่ืองจำก

ข้ำพเจ้ำ □ ไม่มำแก้ไขข้อบกพร่องภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด

□ แก้ไขข้อบกพร่อง ครบถ้วน □ กำรแก้ไขข้อบกพร่องไม่ครบถ้วน

□ ไม่อำจแก้ไขข้อบกพร่องให้ครบถ้วนและยินดีให้ส่งคืนค ำขอ ท่ำนมีสิทธ์ิย่ืนค ำขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้องครบถ้วน

และสอดคล้องเป็นไปตำมกฎหมำย หรือจะอุทธรณ์กำรคืนค ำขอคร้ังน้ีก็ได้

(...............................................................) ลงช่ือ..........................................พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี

คร้ังท่ี 1 □ เอกสำรถูกต้องครบถ้วน

ข้ำพเจ้ำรับทรำบ ออกใบรับค ำขอเลขท่ี...........................................................

□ เอกสำรถูกต้องครบถ้วน □ พบข้อบกพร่องตำมท่ีระบุข้ำงต้น ขอให้แก้ไขให้แล้วเสร็จ

□ มีข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 10 วันท ำกำร นับจำกวันท่ีรับค ำขอ ภำยใน 10 วันท ำกำร นับจำกวันท่ีรับค ำขอ หำกพ้นก ำหนด

จะยกเลิกและส่งคืนค ำขอต่อไป

ลงช่ือ............................................................(ผู้ย่ืนค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจ) ลงช่ือ.........................................เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเบ้ืองต้น

เฉพำะผู้ย่ืนค ำขอฯ เฉพำะเจ้ำหน้ำท่ี

3.6.13 กำรแก้ไขกรรมวิธีกำรเก็บรักษำ

3.6.14 กำรแก้ไขข้อควำมท่ีไม่เก่ียวข้องกับข้อก ำหนดตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยเร่ือง กำร

แสดงฉลำกของอำหำรในภำชนะบรรจุ หรือประกำศกระทรวงสำธำรณสุขท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์น้ันๆ และไม่

เก่ียวข้องกับคุณภำพหรือมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์

3.6.15 กำรแสดงข้อควำมท่ีแสดงให้เห็นว่ำเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรศึกษำเท่ำน้ัน

3.6.16 กำรแก้ไขข้อควำมภำษำต่ำงประเทศท่ีมีควำมหมำยเหมือนกับภำษำไทยท่ีได้รับอนุญำตแล้วบนฉลำก

อำหำร
3.6.17 กำรเพ่ิม/ตัด/เปล่ียนแปลงข้อควำมหรือสัญลักษณ์เก่ียวกับกิจกรรมกำรกุศล สังคม กำรบริจำค กำร

ประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆ ของผลิต
3.6.18 กำรแก้ไขเคร่ืองหมำยหรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำ โดยไม่ขัดกับประกำศกระทรวง

สำธำรณสุขว่ำด้วยเร่ืองด กำรแสดงฉลำกของอำหำรในภำชนะบรรจุ และประกำศกำรกระทรวงสำธำรณสุขท่ี

เก่ียวข้อง
3.6.19 กำรแก้ไขรูปภำพในฉลำก โดยไม่ท ำให้ควำมหมำยเปล่ียนไปจำกเดิมและไม่ขัดกับประกำศกระทรวง

สำธำรณสุขท่ีเก่ียวข้อง

3.6.20 กำรแก้ไขข้อควำมเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยอ่ืน และต้องไม่ขัดกับประกำศกระทรวงสำธำรณสุข

3.6.21 กำรแก้ไขข้อควำม เพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเร่ืองกำรแสดงฉลำกของ

อำหำรในภำชนะบรรจุ
3.6.22 กำรแก้ไขวัตถุดิบท่ีมีเลขสำรบบอำหำรและใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์โดยวัตถุดิบท่ีใช้ยังคงให้

ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะ สี กล่ิน รส เช่นเดียวกับท่ีได้รับอนุญำตไว้

หมำยเหตุ : 1. ตัวอย่ำงรำยละเอียดกำรแก้ไขฉลำกของแต่ละข้อ ศึกษำเพ่ิมเติมได้ท่ี เว็บไซด์กองอำหำร >กฏหมำยอำหำร>ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำว่ำด้วยกำร

ด ำเนินกำรเก่ียวกับเลขสำรบบอำหำร พ.ศ. 2562  2. สำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพ่ิมเติมในคู่มือส ำหรับประชำชนท่ีเก่ียวข้อง ท่ีเว็บไซด์กองอำหำร > คู่มือส ำหรับประชำชน

3.6.12 กำรแก้ไขข้อควำมหรือสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่ำเป็นผู้สนับสนุนอย่ำงเป็นทำงกำรในกำรแข่งขันกีฬำ

3.6.11 กำรแก้ไขเคร่ืองหมำยท่ีเก่ียวข้องกับศำสนำ ตำมท่ีได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนท่ีท ำหน้ำท่ีเก่ียวข้องใน

กำรออกใบรับรอง


