คําชี้แจง
เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับการขอแกไขทะเบียนตํารับอาหารและฉลาก
ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)

เพื่อใหการปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยการดําเนินการ
เกี่ ย วกั บเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) กํ า หนดใหก ารขอแกไ ขรายการทะเบี ย นตํารับอาหาร การแก ไ ข
รายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร ซึ่งการแกไขนั้นๆไมมีผลเกี่ยวของกับคุณประโยชน
คุณภาพ สรรพคุณ มาตรฐาน สูตรอาหาร หรือความปลอดภัยของอาหารเปนไปโดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติถูกตองเปนไปตามระเบียบฯ และเปนไปในแนวทางเดียวกันสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจึงไดกําหนดแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้
ขอ 1 การขอแกไขรายละเอียดทะเบียนตํารับอาหารตามแบบอ.19 และการแกไขรายละเอียดของ
อาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารตามแบบ สบ.4
การกรอกรายละเอียดในแบบ อ.19 และ สบ.4ใชการพิมพเทานั้น พรอมลงลายมือชื่อผูรับ
อนุญาต จํานวน 2 ชุด
ขอ 2 รายการที่จะขอแกไขจะตองเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบฯ ไดแก
2.1 การแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหาร หรือสถานที่นําเขาอาหาร
เพื่อใหตรงตามใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักรแลวแตกรณี
หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหาร เพื่อใหตรงตามแบบการแกไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.2) ที่ไดรับอนุญาตแลว (ตัวอยางที่ 1ก หรือตัวอยางที่ 1ข แลวแตกรณี)
2.2 การแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหารในตางประเทศ เพื่อใหตรง
ตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหารใน
ตางประเทศ เพื่อใหตรงตามแบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4)
ที่ไดรับอนุญาตแลว (ตัวอยางที่ 2ก หรือตัวอยางที่ 2ข แลวแตกรณี)
2.3 การแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงข อ ความเพื่ อ ให ถู ก ต อ งเป น ไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข และประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวของ (ตัวอยางที่ 3ก หรือตัวอยางที่ 3ข
แลวแตกรณี)
2.4 การแกไขเปลี่ยนแปลงขอความที่เกี่ยวของกับขอแนะนําในการบริโภค เชน
- ควรดื่มใหหมดทันทีหลังเปดดื่ม
- ไมควรบริโภคหากพบบรรจุภัณฑชํารุด บวม มีรูรั่ว หรือมีกลิ่นผิดปกติ
- เขยา(ขวด กลอง กระปอง ฯลฯ) กอนดื่ม
- ควรแชเย็นเพื่อใหรสชาติดีขึ้น เปนตน
(ตัวอยางที่ 4ก หรือตัวอยางที่ 4ข แลวแตกรณี)
2.5 การแกไข.....

-22.5 การแกไขเปลี่ยนแปลงขอความที่เกี่ยวของกับเงื่อนไขการผลิต หรือการนําเขาเพื่อ
จําหนาย เชน
- ผลิตเฉพาะเพื่อ .......... (ตัวอยาง เชน ผลิตเฉพาะเพื่อ หจก. สองพี่นอ ง)
- จําหนายเฉพาะที่ ………. (ตัวอยาง เชน จําหนายเฉพาะที่รานสองพี่นอง) เปนตน
(ตัวอยางที่ 5ก หรือตัวอยางที่ 5ข แลวแตกรณี)
2.6 การแสดงขอความสงเสริมการขายที่ไมขัดกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ เชน การชิงโชค การรับของแลก ของแจก ของแถม หรือการรวมบริจาค เปนตน (ตัวอยางที่ 6ก/1-6ก/3
หรือตัวอยางที่ 6ข/1-6ข/3 แลวแตกรณี)
2.7 การแกไขเปลี่ยนแปลงสี เชน สีของตัวอักษร สีของภาพบนฉลาก หรือสีพื้นฉลาก
โดยขอความบนฉลากยังตองมีลักษณะเห็นไดชัดเจนและอานไดงาย (ตัวอยางที่ 7ก หรือตัวอยางที่ 7ข
แลวแตกรณี)
2.8 การแกไขเปลี่ยนแปลงการจัดวางตําแหนงของขอความ หรือรูปภาพที่ไดรับอนุญาตแลว
และไมทําใหความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชน การยายตําแหนงขอความ วัน/เดือน/ปที่หมดอายุจาก
ใตกระปองไปแสดงบนกระปองแทน เปนตน (ตัวอยางที่ 8 ก หรือตัวอยางที่ 8ข แลวแตกรณี)
2.9 การแกไขเปลี่ยนแปลงชองทางการติดตอกับผูผลิต ผูนําเขา หรือผูจัดจําหนาย เชน
E-mail Address Website หรือ Call center เปนตน (ตัวอยางที่ 9ก หรือตัวอยางที่ 9ข แลวแตกรณี)
2.10 การแกไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายบารโคด สัญลักษณที่เกี่ยวของกับภาชนะบรรจุ
หรือการรีไซเคิลภาชนะบรรจุ (ตัวอยางที่ 10ก หรือตัวอยางที่ 10ข แลวแตกรณี)
2.11 การเพิ่ม หรือแกไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายที่เกี่ยวของกับศาสนา เชน เครื่องหมาย
ฮาลาล เปนตน (ตัวอยางที่ 11ก หรือตัวอยางที่ 11ข แลวแตกรณี)
2.12 การเพิ่มขอความหรือสัญลักษณที่แสดงวาเปนผูสนับสนุนอยางเปนทางการในการ
แขงขันกีฬา (ตัวอยางที่ 12ก หรือตัวอยางที่ 12ข แลวแตกรณี)
2.13 การแกไขเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการเก็บรักษา เชน บริโภคไมหมดควรเก็บในตูเย็น
เปนตน (ตัวอยางที่ 13ก หรือตัวอยางที่ 13ข แลวแตกรณี)
2.14 การแกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับราคาสินคา (ตัวอยางที่ 14ก หรือตัวอยางที่ 14ข
แลวแตกรณี)
ขอ 3 เมื่อผูขอรับอนุญาตไดยื่นขอแกไขรายละเอียดตามขอ 2 ไวและเจาหนาที่ไดรับแจงหรือ
อนุญาตในคําขอดังกลาวแลว ใหถือวาไดรับอนุญาตตามระเบียบฯนี้
ขอ 4 ระเบียบฯนี้ใชไดตั้งแตวันที่ 3 มิถุนายน 2553 เปนตนไป

สําหรับตัวอยาง....

-3สําหรับตัวอยางสามารถดาวนโหลดไดที่ http://newsser.fda.moph.go.th/food/ หรือขอรับ
เอกสารไดที่ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน และหากมีขอสงสัย
ประการใดโปรดติดตอสอบถามไดที่ กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุขโทรศัพท 02-590-7011 และ 02-590-7421 ในเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

