
ตัวอยางที ่1ก 
(ตัวอยางสาํหรับการกรอกขอมูล) 

แบบ อ.๑๙ 
 

คําขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร 

เขียนที…่บริษัท..สามพี่นอง..จํากัด............... 
วันที.่.15..เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ.2553... 

ขาพเจา …นายกลา เกงกาจ…………. อายุ …42… ....ป สัญชาติ …ไทย...............................………… 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที.่. x-xxxx-xxxxx-xx-x …..ออกให ณ……เขตตลิ่งชัน….….........................................
อยูเลขที…่…………1/25…………...ตรอก/ซอย…………………สวรรคโลก 22………………………………………..
ถนน……ราชวิถ…ี….............หมูที…่………..1………….ตําบล/แขวง…………ตลิ่งชัน…………..............................
อําเภอ/เขต………………………ตลิ่งชนั………………………….จังหวัด………….กรุงเทพฯ………………………… 
โทรศัพท ………02-0015621………….ขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ชื่อ..(ตามชื่ออาหารทุกรายการที่ไดรับ
ข้ึนทะเบยีนตาํรับอาหารจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)...เลขทะเบียนที.่.(ทุกเลขทะเบยีนตํารับที่ไดรับข้ึน
ทะเบียนตํารับอาหารไว)...ในนามของ(ชื่อผูรับอนุญาตและชื่อสถานทีผ่ลิตหรือสถานทีน่ําเขา)..บริษัท..สามพีน่อง.จาํกัด
อยูเลขที…่……122/222………ตรอก/ซอย…ลาดพราว 111………….ถนน…ลาดพราว.111.....................................
หมูที…่…4…….ตําบล/แขวง……คลองจัน่    ……………อําเภอ/เขต……บางกะป....................................................
จังหวัด…………กรุงเทพฯ..........................................โทรศัพท ………02-222-4155………………………………… 

รายการที่ขอแกไข ....................................……………………………………………………………….. 
…………-ขอแกไขชื่อสถานที่ผลิตเปน..บริษัท..ทเีอที..โปรดักส..จาํกัดเพื่อใหตรงตามใบอนุญาตผลิตอาหาร  
…………-ขอรับรองวาฉลากอาหารเหมือนเดิมทกุประการยกเวนชื่อสถานที่ผลิตเทานั้น.............................................. 
…………-ขอรับรองสูตรสวนประกอบ..และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับที่เคยไดรับอนุญาต………………………… 
…………-ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ8.4.1..ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา..วาดวยการ….. 
ดําเนนิการเกีย่วกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)…………………………………………………….............................. 
......หมายเหต ุ: หลักฐานเพือ่ประกอบการพิจารณา..ดงันี้………………………………………………….................. 
........................1. แบบ อ.19 จํานวน 2 ชดุ..(ลงลายมอืชื่อจริงทั้ง..2..ชุด)............................................................ 
.........................2. อาหารทกุรายการที่ไดรับข้ึนทะเบียนไว..จํานวน..1..ชุด...............................................................             
 ........................3. สําเนาใบอนุญาตผลิต(ที่ไดแกไขสถานที่ผลิต)..จํานวน..1..ฉบับ......................................................            
............................................................................................................................................................................ 
                                                                                 
                                                                                       (ลายมือชื่อ) ………กลา...เกงกาจ......……….. ผูยื่นคําขอ 
                                                                                                         (.........นายกลา..เกงกาจ............) 
                                                                               

     

 
 
 
 

 
 



ตัวอยางที ่1ก 
(ตัวอยางสาํหรับการอนุญาต) 

แบบ อ.๑๙ 
 

คําขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร 

เขียนที…่บริษัท..สามพี่นอง..จํากัด............... 
วันที.่.15..เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ.2553... 

ขาพเจา …นายกลา เกงกาจ…………. อายุ …42… ....ป สัญชาติ …ไทย...............................………… 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที.่. x-xxxx-xxxxx-xx-x …..ออกให ณ……เขตตลิ่งชัน….….........................................
อยูเลขที…่…………1/25…………...ตรอก/ซอย…………………สวรรคโลก 22………………………………………..
ถนน……ราชวิถ…ี….............หมูที…่………..1………….ตําบล/แขวง…………ตลิ่งชัน…………..............................
อําเภอ/เขต………………………ตลิ่งชนั………………………….จังหวัด………….กรุงเทพฯ………………………… 
โทรศัพท ………02-0015621………….ขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ชื่อ..(ตามชื่ออาหารทุกรายการที่ไดรับ
ข้ึนทะเบยีนตาํรับอาหารจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)...เลขทะเบียนที.่.(ทุกเลขทะเบยีนตํารับที่ไดรับข้ึน
ทะเบียนตํารับอาหารไว)...ในนามของ(ชื่อผูรับอนุญาตและชื่อสถานทีผ่ลิตหรือสถานทีน่ําเขา)..บริษัท..สามพีน่อง.จาํกัด
อยูเลขที…่……122/222………ตรอก/ซอย…ลาดพราว 111………….ถนน…ลาดพราว.111.....................................
หมูที…่…4…….ตําบล/แขวง……คลองจัน่    ……………อําเภอ/เขต……บางกะป....................................................
จังหวัด…………กรุงเทพฯ..........................................โทรศัพท ………02-222-4155………………………………… 

รายการที่ขอแกไข ....................................……………………………………………………………….. 
…………-ขอแกไขชื่อสถานที่ผลิตเปน..บริษัท..ทเีอที..โปรดักส..จาํกัดเพื่อใหตรงตามใบอนุญาตผลิตอาหาร  
…………-ขอรับรองวาฉลากอาหารเหมือนเดิมทกุประการยกเวนชื่อสถานที่ผลิตเทานั้น.............................................. 
…………-ขอรับรองสูตรสวนประกอบ..และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับที่เคยไดรับอนุญาต………………………… 
…………-ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ8.4.1..ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา..วาดวยการ….. 
ดําเนนิการเกีย่วกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)…………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

      สําหรับเจาหนาที ่
ไดรับแจงการขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ                   (ลายมือชื่อ) ………กลา...เกงกาจ......……….. ผูยื่นคําขอ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                                       (.........นายกลา..เกงกาจ............) 
การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที ่2)                               
         ลงชื่อ.......สมฤดี..ร่ืนรมย.........ผูอนญุาต      
              (...นางสาวสมฤดี..ร่ืนรมย.....)                                         
  ตําแหนง..นกัวิชาการอาหารและยาชาํนาญการ...                                                
         วันที่........15..พฤษภาคม..2553.........                   
 

 
 
 
 
 
 
 



ตัวอยางที ่2ก 
(ตัวอยางสาํหรับการกรอกขอมูล) 

แบบ อ.๑๙ 
 

คําขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร 

เขียนที…่บริษัท..สามพี่นอง..จํากัด............... 
วันที.่.15..เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ.2553... 

ขาพเจา …นายกลา เกงกาจ…………. อายุ …42… ....ป สัญชาติ …ไทย...............................………… 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที.่. x-xxxx-xxxxx-xx-x …..ออกให ณ……เขตตลิ่งชัน….….........................................
อยูเลขที…่…………1/25…………...ตรอก/ซอย…………………สวรรคโลก 22………………………………………..
ถนน……ราชวิถ…ี….............หมูที…่………..1………….ตําบล/แขวง…………ตลิ่งชัน…………..............................
อําเภอ/เขต………………………ตลิ่งชนั………………………….จังหวัด………….กรุงเทพฯ………………………… 
โทรศัพท ………02-0015621………….ขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ชื่อ..(ตามชื่ออาหารที่ไดแนบสําเนา
ใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนตาํรับอาหารมา)...เลขทะเบียนที.่.(เลขสารบบอาหารตามที่ไดแนบสําเนาใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหารมา)..ในนามของ(ชื่อผูรับอนุญาตและชื่อสถานทีผ่ลิตหรือสถานทีน่ําเขา)..บริษัท..สามพีน่อง.จาํกัด
อยูเลขที…่……122/222………ตรอก/ซอย…ลาดพราว 111………….ถนน…ลาดพราว.111.....................................
หมูที…่…4…….ตําบล/แขวง……คลองจัน่    ……………อําเภอ/เขต……บางกะป....................................................
จังหวัด…………กรุงเทพฯ..........................................โทรศัพท ………02-222-4155………………………………… 

รายการที่ขอแกไข ....................................……………………………………………………………….. 
…………..-ขอแกไขชื่อสถานที่ผลิตจาก..Mars..Co.,Ltd..เปน..MARRINE..TRADING..Ltd…......... .................... 
................-ขอรับรองวา.. การแสดงฉลากในสวนอื่นๆ..ตรงตามที่ไดรับอนุญาตไว (กรณีที่ฉลากไมระบุชื่อสถานที่ผลิต)..
หรือ..................................................................................................................................................................... 
……….....-ขอรับรองวา..การแสดงฉลากในสวนอื่นๆ..ตรงตามที่ไดรับอนุญาตไว ยกเวนชื่อสถานที่ผลิตจะเปลีย่นจาก..
Mars..Co.,Ltd..เปน..MARRINE..TRADING..Ltd.เทานั้น..(กรณีที่ฉลากมีการระบชุื่อสถานที่ผลิต)............................. 
................-ขอผอนผันฉลากเดิมจนถึงวันที่..30..กนัยายน..พ.ศ.2553..(กรณีที่ฉลากเดิมยงัคงเหลือ)................………. 
………….-ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ8.4.2..ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา..วาดวยการ…. 
ดําเนนิการเกีย่วกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)…………………………………………………….............................. 
......หมายเหต ุ: หลักฐานเพือ่ประกอบการพิจารณา..ดงันี้………………………………………………….................. 
.......................1. แบบ อ.19 จํานวน 2 ชดุ..(ลงลายมอืชื่อจริงทั้ง..2..ชุด)............................................................ 
........................2. ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารบัอาหาร..ฉบับจริง..(ทุกหนา)........................................................              
 .......................3. สําเนาใบอนุญาตนําเขาหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร..(ทุกหนา)..จํานวน..1..ชดุ..............              
......................4. จดหมายผูผลิตตางประเทศ..ฉบับจริง..แจงการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่ผลิตจาก..Mars..Co.,Ltd.
เปน..MARRINE..TRADING..Ltd.โดยมีการรับรองวาสูตรสวนประกอบ..กรรมวิธีการผลิต..และที่ตั้งสถานที่ผลิต
เหมือนเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง....................................................................................................................... 
 
                                                                                       (ลายมือชื่อ) ………กลา...เกงกาจ......……….. ผูยื่นคําขอ 
                                                                                                         (.........นายกลา..เกงกาจ............) 
 

 
 
 



ตัวอยางที ่2ก 
(ตัวอยางสาํหรับการอนุญาต) 

แบบ อ.๑๙ 
 

คําขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร 

เขียนที…่บริษัท..สามพี่นอง..จํากัด............... 
วันที.่.15..เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ.2553... 

ขาพเจา …นายกลา เกงกาจ…………. อายุ …42… ....ป สัญชาติ …ไทย...............................………… 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที.่. x-xxxx-xxxxx-xx-x …..ออกให ณ……เขตตลิ่งชัน….….........................................
อยูเลขที…่…………1/25…………...ตรอก/ซอย…………………สวรรคโลก 22………………………………………..
ถนน……ราชวิถ…ี….............หมูที…่………..1………….ตําบล/แขวง…………ตลิ่งชัน…………..............................
อําเภอ/เขต………………………ตลิ่งชนั………………………….จังหวัด………….กรุงเทพฯ………………………… 
โทรศัพท ………02-0015621………….ขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ชื่อ..(ตามชื่ออาหารทุกรายการที่ไดรับ
ข้ึนทะเบยีนตาํรับอาหารจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)...เลขทะเบียนที.่.(ทุกเลขทะเบยีนตํารับที่ไดรับข้ึน
ทะเบียนตํารับอาหารไว)...ในนามของ(ชื่อผูรับอนุญาตและชื่อสถานทีผ่ลิตหรือสถานทีน่ําเขา)..บริษัท..สามพีน่อง.จาํกัด
อยูเลขที…่……122/222………ตรอก/ซอย…ลาดพราว 111………….ถนน…ลาดพราว.111.....................................
หมูที…่…4…….ตําบล/แขวง……คลองจัน่    ……………อําเภอ/เขต……บางกะป....................................................
จังหวัด…………กรุงเทพฯ..........................................โทรศัพท ………02-222-4155………………………………… 

รายการที่ขอแกไข ....................................……………………………………………………………….. 
…………..-ขอแกไขชื่อสถานที่ผลิตจาก..Mars..Co.,Ltd..เปน..MARRINE..TRADING..Ltd…......... .................... 
................-ขอรับรองวา.. การแสดงฉลากในสวนอื่นๆ..ตรงตามที่ไดรับอนุญาตไว (กรณีที่ฉลากไมระบุชื่อสถานที่ผลิต)..
หรือ..................................................................................................................................................................... 
……….....-ขอรับรองวา..การแสดงฉลากในสวนอื่นๆ..ตรงตามที่ไดรับอนุญาตไว ยกเวนชื่อสถานที่ผลิตจะเปลีย่นจาก..
Mars..Co.,Ltd..เปน..MARRINE..TRADING..Ltd.เทานั้น..(กรณีที่ฉลากมีการระบชุื่อสถานที่ผลิต)............................. 
................-ขอผอนผันฉลากเดิมจนถึงวันที่..30..กนัยายน..พ.ศ.2553..(กรณีที่ฉลากเดิมยงัคงเหลือ)................………. 
………….-ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ8.4.2..ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา..วาดวยการ…. 
ดําเนนิการเกีย่วกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)…………………………………………………….............................. 

      
       สําหรับเจาหนาที ่

ไดรับแจงการขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ                   (ลายมือชื่อ) ………กลา...เกงกาจ......……….. ผูยื่นคําขอ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                                       (.........นายกลา..เกงกาจ............) 
การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที ่2)                               
         ลงชื่อ.......สมฤดี..ร่ืนรมย.........ผูอนญุาต       
              (...นางสาวสมฤดี..ร่ืนรมย.....)                                         
  ตําแหนง..นกัวิชาการอาหารและยาชาํนาญการ...                                                
         วันที่........15..พฤษภาคม..2553.........                         
 

 

 

 



ตัวอยางที ่3ก 
(ตัวอยางสาํหรับการกรอกขอมูล) 

แบบ อ.๑๙ 
 

คําขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร 

เขียนที…่บริษัท..สามพี่นอง..จํากัด............... 
วันที.่.15..เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ.2553... 

ขาพเจา …นายกลา เกงกาจ…………. อายุ …42… ....ป สัญชาติ …ไทย...............................………… 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที.่. x-xxxx-xxxxx-xx-x …..ออกให ณ……เขตตลิ่งชัน….…...........................................
อยูเลขที…่…………1/25…………...ตรอก/ซอย…………………สวรรคโลก 22………………………………............
ถนน……ราชวิถ…ี….............หมูที…่………..1………….ตําบล/แขวง…………ตลิ่งชัน………….............................
อําเภอ/เขต………………………ตลิ่งชนั………………………….จังหวัด………….กรุงเทพฯ………………………… 
โทรศัพท ………02-0015621………….ขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ชื่อ …เครื่องดื่มธญัพืช..รสช็อกโกแลต...
(ตรา บี.โอ)...................เลขทะเบียนที ่……………10-1-xxxxx-x-xxxx……………...................................................
ในนามของ (ชือ่ผูรับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นาํเขา)……………บริษัท..สามพีน่อง..จํากัด..............…
อยูเลขที…่……122/222………ตรอก/ซอย…ลาดพราว 111………….ถนน…ลาดพราว.111.....................................
หมูที…่…4…….ตําบล/แขวง……คลองจัน่    ……………อําเภอ/เขต……บางกะป....................................................
จังหวัด…………กรุงเทพฯ..........................................โทรศัพท ………02-222-4155………………………………… 

รายการที่ขอแกไข ...................................…………………………………………………………………. 
…………-ขอแกไขเปลี่ยนแปลงฉลากทุกขนาดบรรจุ..โดยเพิ่ม/แกไขขอความวา”………………………………”
เพื่อเพิ่ม/แกไขใหเปนไปตามประกาศ......................................ฉบับที่…………ลงวนัที…่…………................... 
…………-ขอรับรองสูตรสวนประกอบ..และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับที่เคยไดรับอนุญาต…………..................... 
..............-ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว..ยกเวนมีขอความ..”คําเตือนดังกลาวขางตน”......... 
………...-ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ8.4.3..ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา..วาดวยการ...... 
ดําเนนิการเกีย่วกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)…………………………………………………….............................. 
.........หมายเหตุ : หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา..ดังนี้.................................................................................. 
........................1. แบบ..อ.19..จํานวน..2..ชุด..(ลงลายมือชื่อจริงทั้ง..2..ชุด)...................................................... 
..........................2. สําเนาใบอนุญาตผลติ..หรือสาํเนาใบอนุญาตนําเขา..แลวแตกรณี..จํานวน..1..ฉบับ...................              
....................................................................................................................................................................... 
                                                                                    
                                                                                      (ลายมือชื่อ) ………กลา...เกงกาจ......……….. ผูยื่นคําขอ 
                                                                                                        (.........นายกลา..เกงกาจ............) 
                               
                                                                        

 
 
 
 
 
 

 



ตัวอยางที ่3ก 
(ตัวอยางสาํหรับการอนุญาต) 

แบบ อ.๑๙ 
 

คําขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร 

เขียนที…่บริษัท..สามพี่นอง..จํากัด............... 
วันที.่.15..เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ.2553... 

ขาพเจา …นายกลา เกงกาจ…………. อายุ …42… ....ป สัญชาติ …ไทย...............................………… 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที.่. x-xxxx-xxxxx-xx-x …..ออกให ณ……เขตตลิ่งชัน….…...........................................
อยูเลขที…่…………1/25…………...ตรอก/ซอย…………………สวรรคโลก 22………………………………............
ถนน……ราชวิถ…ี….............หมูที…่………..1………….ตําบล/แขวง…………ตลิ่งชัน………….............................
อําเภอ/เขต………………………ตลิ่งชนั………………………….จังหวัด………….กรุงเทพฯ………………………… 
โทรศัพท ………02-0015621………….ขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ชื่อ …เครื่องดื่มธญัพืช..รสช็อกโกแลต...
(ตรา บี.โอ)...................เลขทะเบียนที ่……………10-1-xxxxx-x-xxxx……………...................................................
ในนามของ (ชือ่ผูรับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นาํเขา)……………บริษัท..สามพีน่อง..จํากัด..............…
อยูเลขที…่……122/222………ตรอก/ซอย…ลาดพราว 111………….ถนน…ลาดพราว.111.....................................
หมูที…่…4…….ตําบล/แขวง……คลองจัน่    ……………อํา        เภอ/เขต……บางกะป
....................................................จังหวัด…………กรุงเทพฯ..........................................โทรศัพท ………02-222-
4155………………………………… 

รายการที่ขอแกไข ...................................…………………………………………………………………. 
…………-ขอแกไขเปลี่ยนแปลงฉลากทุกขนาดบรรจุ..โดยเพิ่ม/แกไขขอความวา”………………………………”
เพื่อเพิ่ม/แกไขใหเปนไปตามประกาศ......................................ฉบับที่…………ลงวนัที…่…………................... 
…………-ขอรับรองสูตรสวนประกอบ..และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับที่เคยไดรับอนุญาต…………..................... 
..............-ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว..ยกเวนมีขอความ..”คําเตือนดังกลาวขางตน”......... 
………...-ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ8.4.3..ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา..วาดวยการ...... 
ดําเนนิการเกีย่วกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)……………………………………………………..............................              
 
                 สําหรบัเจาหนาที ่
ไดรับแจงการขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ                   (ลายมือชื่อ) ………กลา...เกงกาจ......……….. ผูยื่นคําขอ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                                       (.........นายกลา..เกงกาจ............) 
การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที ่2)                               
         ลงชื่อ.......สมฤดี..ร่ืนรมย.........ผูอนญุาต       
              (...นางสาวสมฤดี..ร่ืนรมย.....)                                         
  ตําแหนง..นกัวิชาการอาหารและยาชาํนาญการ...                                                
         วันที่........15..พฤษภาคม..2553.........                         

 
 
 
 
 

 



ตัวอยางที ่4ก 
(ตัวอยางสาํหรับการกรอกขอมูล) 

แบบ อ.๑๙ 
 

คําขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร 

เขียนที…่บริษัท..สามพี่นอง..จํากัด............... 
วันที.่.15..เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ.2553... 

ขาพเจา …นายกลา เกงกาจ…………. อายุ …42… ....ป สัญชาติ …ไทย...............................………… 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที.่. x-xxxx-xxxxx-xx-x …..ออกให ณ……เขตตลิ่งชัน….…............................................
อยูเลขที…่…………1/25…………...ตรอก/ซอย…………………สวรรคโลก 22……………………………….............
ถนน……ราชวิถ…ี….............หมูที…่………..1………….ตําบล/แขวง…………ตลิ่งชัน…………..............................
อําเภอ/เขต………………………ตลิ่งชนั………………………….จังหวัด………….กรุงเทพฯ………………………… 
โทรศัพท ………02-0015621………….ขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ชื่อ …เครื่องดื่มธญัพืช..รสช็อกโกแลต..
(ตรา บี.โอ)...................เลขทะเบียนที ่……………10-1-xxxxx-x-xxxx……………...................................................
ในนามของ (ชือ่ผูรับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นาํเขา)……….....บริษทั..สามพี่นอง..จํากัด........…..…….
อยูเลขที…่……122/222………ตรอก/ซอย…ลาดพราว 111………….ถนน…ลาดพราว.111.....................................
หมูที…่…4…….ตําบล/แขวง……คลองจัน่    ……………อําเภอ/เขต……บางกะป....................................................
จังหวัด…………กรุงเทพฯ..........................................โทรศัพท ………02-222-4155………………………………… 

รายการที่ขอแกไข ...................................………………………………………………………………… 
………… -ขอเพิ่มเติมคําแนะนําในการบริโภคเปน”ควรแชเย็นเพื่อใหรสชาติดีขึ้น”ในฉลากสําหรับขวด..........
พลาสติกชนดิ..พีอี..สขีาว..ทกุขนาดบรรจ.ุ......…............................................................................................... 
………….-ขอรับรองสูตรสวนประกอบ..และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับที่เคยไดรับอนุญาต……………………….. 
………….-ขอรับรองฉลากมขีอความตรงตามที่ไดรับอนญุาตไวแลว..ยกเวนมีขอความ..”ควรแชเย็นเพื่อใหรสชาติดีข้ึน”
เพิ่ม...................................................................................................................................................................... 
………….-ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ8.4.4..ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา..วาดวยการ…. 
ดําเนนิการเกีย่วกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)…………………………………………………….............................. 
.........หมายเหตุ : หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา..ดังนี้.................................................................................. 
........................1. แบบ..อ.19..จํานวน..2..ชุด..(ลงลายมือชื่อจริงทั้ง..2..ชุด)....................................................... 
..........................2. สําเนาใบอนุญาตผลติ..หรือสาํเนาใบอนุญาตนําเขา..แลวแตกรณี..จํานวน..1..ฉบับ......................           
....................................................................................................................................................................... 
                                                                                      (ลายมือชื่อ) ………กลา...เกงกาจ......……….. ผูยื่นคําขอ 
                                                                                                        (.........นายกลา..เกงกาจ............) 
 

 

 

 

 

 

 
 



ตัวอยางที ่4ก 
(ตัวอยางสาํหรับการอนุญาต) 

แบบ อ.๑๙ 
 

คําขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร 

เขียนที…่บริษัท..สามพี่นอง..จํากัด............... 
วันที.่.15..เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ.2553... 

ขาพเจา …นายกลา เกงกาจ…………. อายุ …42… ....ป สัญชาติ …ไทย...............................………… 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที.่. x-xxxx-xxxxx-xx-x …..ออกให ณ……เขตตลิ่งชัน….…............................................
อยูเลขที…่…………1/25…………...ตรอก/ซอย…………………สวรรคโลก 22……………………………….............
ถนน……ราชวิถ…ี….............หมูที…่………..1………….ตําบล/แขวง…………ตลิ่งชัน…………..............................
อําเภอ/เขต………………………ตลิ่งชนั………………………….จังหวัด………….กรุงเทพฯ………………………… 
โทรศัพท ………02-0015621………….ขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ชื่อ …เครื่องดื่มธญัพืช..รสช็อกโกแลต..
(ตรา บี.โอ)...................เลขทะเบียนที ่……………10-1-xxxxx-x-xxxx……………...................................................
ในนามของ (ชือ่ผูรับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นาํเขา)……….....บริษทั..สามพี่นอง..จํากัด........…..…….
อยูเลขที…่……122/222………ตรอก/ซอย…ลาดพราว 111………….ถนน…ลาดพราว.111.....................................
หมูที…่…4…….ตําบล/แขวง……คลองจัน่    ……………อําเภอ/เขต……บางกะป....................................................
จังหวัด…………กรุงเทพฯ..........................................โทรศัพท ………02-222-4155………………………………… 

รายการที่ขอแกไข ...................................………………………………………………………………… 
………… -ขอเพิ่มเติมคําแนะนําในการบริโภคเปน”ควรแชเย็นเพื่อใหรสชาติดีขึ้น”ในฉลากสําหรับขวด..........
พลาสติกชนดิ..พีอี..สขีาว..ทกุขนาดบรรจ.ุ......…............................................................................................... 
………….-ขอรับรองสูตรสวนประกอบ..และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับที่เคยไดรับอนุญาต……………………….. 
………….-ขอรับรองฉลากมขีอความตรงตามที่ไดรับอนญุาตไวแลว..ยกเวนมีขอความ..”ควรแชเย็นเพื่อใหรสชาติดีข้ึน”
เพิ่ม...................................................................................................................................................................... 
………….-ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ8.4.4..ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา..วาดวยการ…. 
ดําเนนิการเกีย่วกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)…………………………………………………….............................. 

      
      สําหรับเจาหนาที ่

ไดรับแจงการขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ                   (ลายมือชื่อ) ………กลา...เกงกาจ......……….. ผูยื่นคําขอ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                                       (.........นายกลา..เกงกาจ............) 
การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที ่2)                               
         ลงชื่อ.......สมฤดี..ร่ืนรมย.........ผูอนญุาต       
              (...นางสาวสมฤดี..ร่ืนรมย.....)                                         
  ตําแหนง..นกัวิชาการอาหารและยาชาํนาญการ...                                                
         วันที่........15..พฤษภาคม..2553.........                         

 
 
 
 
 
 



ตัวอยางที ่5ก 
(ตัวอยางสาํหรับการกรอกขอมูล) 

แบบ อ.๑๙ 
 

คําขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร 

เขียนที…่บริษัท..สามพี่นอง..จํากัด............... 
วันที.่.15..เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ.2553... 

ขาพเจา …นายกลา เกงกาจ…………. อายุ …42… ....ป สัญชาติ …ไทย...............................………… 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที.่. x-xxxx-xxxxx-xx-x …..ออกให ณ……เขตตลิ่งชัน….…............................................
อยูเลขที…่…………1/25…………...ตรอก/ซอย…………………สวรรคโลก 22……………………………….............
ถนน……ราชวิถ…ี….............หมูที…่………..1………….ตําบล/แขวง…………ตลิ่งชัน…………..............................
อําเภอ/เขต………………………ตลิ่งชนั………………………….จังหวัด………….กรุงเทพฯ………………………… 
โทรศัพท ………02-0015621………….ขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ชื่อ …เครื่องดื่มธญัพืช..รสช็อกโกแลต..
(ตรา บี.โอ)...................เลขทะเบียนที ่……………10-1-xxxxx-x-xxxx……………...................................................
ในนามของ (ชือ่ผูรับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นาํเขา)…………..บริษัท..สามพี่นอง..จํากัด........…..…….
อยูเลขที…่……122/222………ตรอก/ซอย…ลาดพราว 111………….ถนน…ลาดพราว.111.....................................
หมูที…่…4…….ตําบล/แขวง……คลองจัน่    ……………อําเภอ/เขต……บางกะป....................................................
จังหวัด…………กรุงเทพฯ..........................................โทรศัพท ………02-222-4155………………………………… 

รายการที่ขอแกไข ...................................………………………………………………………………… 
………..-ขอเพิ่มขอความ..”ผลิตเฉพาะเพื่อ..หจก.สามเหรียญทอง..เลขที.่.104/2..หมูที่..5..ถนนบรมราชชนน ี
..แขวงตลิ่งชนั..เขตตลิ่งชนั..กรุงเทพฯ”..สาํหรับขวดพลาสติกชนิด..พีอี..สีขาวทกุขนาดบรรจ.ุ......................... 
………..-ขอรับรองสูตรสวนประกอบ..และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับที่เคยไดรับอนุญาต…………....................... 
………..-ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว..ยกเวนมีขอความ..”ผลิตเฉพาะเพื่อ……………….. 
หจก.สามเหรียญทอง..เลขที่..104/2..หมูที่..5..ถนนบรมราชชนนี..แขวงตลิ่งชัน..เขตตลิ่งชัน..กรุงเทพฯ”เพิ่ม…………… 
………..-ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ8.4.5..ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา..วาดวยการ…… 
ดําเนนิการเกีย่วกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)……………………………………………………......................................... 
.........หมายเหตุ : หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา..ดังนี้.................................................................................... 
........................1. แบบ..อ.19..จํานวน..2..ชุด..(ลงลายมือชื่อทั้ง..2..ชุด)............................................................... 
..........................2. สําเนาใบอนุญาตผลติ..หรือสาํเนาใบอนุญาตนําเขา..แลวแตกรณี..จํานวน..1..ฉบับ.....................             
....................................................................................................................................................................... 
                                                                                  
                                                                                      (ลายมือชื่อ) ………กลา...เกงกาจ......……….. ผูยื่นคําขอ 
                                                                                                        (.........นายกลา..เกงกาจ............) 

 
 

 

 

 

 

 



ตัวอยางที ่5ก 
(ตัวอยางสาํหรับการอนุญาต) 

แบบ อ.๑๙ 
 

คําขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร 

เขียนที…่บริษัท..สามพี่นอง..จํากัด............... 
วันที.่.15..เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ.2553... 

ขาพเจา …นายกลา เกงกาจ…………. อายุ …42…....ป สัญชาต ิ…ไทย...............................………… 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที.่. x-xxxx-xxxxx-xx-x …..ออกให ณ……เขตตลิ่งชัน….…............................................
อยูเลขที…่…………1/25…………...ตรอก/ซอย…………………สวรรคโลก 22……………………………….............
ถนน……ราชวิถ…ี….............หมูที…่………..1………….ตําบล/แขวง…………ตลิ่งชัน…………..............................
อําเภอ/เขต………………………ตลิ่งชนั………………………….จังหวัด………….กรุงเทพฯ………………………… 
โทรศัพท ………02-0015621………….ขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ชื่อ …เครื่องดื่มธญัพืช..รสช็อกโกแลต..
(ตรา บี.โอ)...................เลขทะเบียนที ่……………10-1-xxxxx-x-xxxx……………...................................................
ในนามของ (ชือ่ผูรับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นาํเขา)…………..บริษัท..สามพี่นอง..จํากัด........…..…….
อยูเลขที…่……122/222………ตรอก/ซอย…ลาดพราว 111………….ถนน…ลาดพราว.111.....................................
หมูที…่…4…….ตําบล/แขวง……คลองจัน่    ……………อําเภอ/เขต……บางกะป....................................................
จังหวัด…………กรุงเทพฯ..........................................โทรศัพท ………02-222-4155………………………………… 

รายการที่ขอแกไข ...................................………………………………………………………………… 
รายการที่ขอแกไข ...................................………………………………………………………………… 

………..-ขอเพิ่มขอความ..”ผลิตเฉพาะเพื่อ..หจก.สามเหรียญทอง..เลขที.่.104/2..หมูที่..5..ถนนบรมราชชนน ี
..แขวงตลิ่งชนั..เขตตลิ่งชนั..กรุงเทพฯ”..สาํหรับขวดพลาสติกชนิด..พีอี..สีขาวทกุขนาดบรรจ.ุ......................... 
………..-ขอรับรองสูตรสวนประกอบ..และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับที่เคยไดรับอนุญาต…………....................... 
………..-ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว..ยกเวนมีขอความ..”ผลิตเฉพาะเพื่อ……………….. 
หจก.สามเหรียญทอง..เลขที่..104/2..หมูที่..5..ถนนบรมราชชนนี..แขวงตลิ่งชัน..เขตตลิ่งชัน..กรุงเทพฯ”เพิ่ม…………… 
………..-ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ8.4.5..ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา..วาดวยการ…… 
ดําเนนิการเกีย่วกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)……………………………………………………......................................... 
........................................................................................................................................................................... 

      สําหรับเจาหนาที ่
ไดรับแจงการขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ                   (ลายมือชื่อ) ………กลา...เกงกาจ......……….. ผูยื่นคําขอ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                                       (.........นายกลา..เกงกาจ............) 
การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที ่2)                               
         ลงชื่อ.......สมฤดี..ร่ืนรมย.........ผูอนญุาต      
              (...นางสาวสมฤดี..ร่ืนรมย.....)                                         
  ตําแหนง..นกัวิชาการอาหารและยาชาํนาญการ...                                                
         วันที่........15..พฤษภาคม..2553.........                 
         
 
 

 



ตัวอยางที ่6ก/1 (กรณี สําหรับสงเสริมการขายโดยของแถม) 

(ตัวอยางสาํหรับการกรอกขอมูล) 

แบบ อ.๑๙ 

คําขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร 

เขียนที…่บริษัท..สามพี่นอง..จํากัด............... 

วันที.่.15..เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ.2553... 

ขาพเจา …นายกลา เกงกาจ…………. อายุ …42… ....ป สัญชาติ …ไทย...............................………… 

บัตรประจําตัวประชาชน เลขที.่.x-xxxx-xxxxx-xx-x…..ออกให ณ……เขตตลิ่งชัน….…..............................................

อยูเลขที…่…………1/25…………...ตรอก/ซอย…………………สวรรคโลก 22……………………………….............

ถนน……ราชวิถ…ี….............หมูที…่………..1………….ตําบล/แขวง…………ตลิ่งชัน…………..............................

อําเภอ/เขต………………………ตลิ่งชนั………………………….จังหวัด………….กรุงเทพฯ…………………………. 

โทรศัพท ………02-0015621………….ขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ชื่อ …เครื่องดื่มธญัพืช..รสช็อกโกแลต... 

 (ตรา บี.โอ)...................เลขทะเบียนที ่……………10-1-xxxxx-x-xxxx……………..................................................

ในนามของ (ชือ่ผูรับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นาํเขา)……….........บริษัท..สามพีน่อง..จํากัด....…..…….

อยูเลขที…่……122/222………ตรอก/ซอย…ลาดพราว 111………….ถนน…ลาดพราว.111...................................

หมูที…่…4…….ตําบล/แขวง……คลองจัน่    ……………อําเภอ/เขต……บางกะป....................................................

จังหวัด…………กรุงเทพฯ..........................................โทรศัพท ………02-222-4155………………………………… 

รายการที่ขอแกไข …………………………………………………………………………………………… 

………-ขอเพิม่แบบฉลากโดยมีขอความสงเสริมการขายชั่วคราวเปน..”ซ้ือผลิตภัณฑ..เครื่องด่ืมธัญพชื.......... 
รสช็อกโกแลต (ตรา..บี.โอ)..ขนาด..500..มลิลลิิตร..ขึน้ไป..แถมฟรี..แกว..1..ใบ”..สําหรบัฉลากขวดพลาสติก
ชนิด..พีอี..สขีาว………………………………………………………………………………………………………..... 

. ……..-ขอรับรองสูตรสวนประกอบ..และกรรมวิธีการผลติเหมือนเดิมกบัที่เคยไดรับอนุญาต……………..................... 

...........-ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว..ยกเวนมีขอความ..”ซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่มธญัพืช..

รสช็อกโกแลต..(ตรา..บี.โอ.)..ขนาด..500..มิลลิลิตร..ข้ึนไป..แถมฟรี..แกว..1..ใบ”..เพิ่ม............................................... 

………-ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ8.4.6..ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยการ..........

ดําเนนิการเกีย่วกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที2่)...................................................................................................... 

หมายเหต ุ: หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา..ดังนี้...................................................................................... 

................1. แบบ..อ.19..จํานวน..2..ชดุ..(ลงลายมอืชื่อจริงทั้ง..2..ชุด).............................................................. 

................2. สําเนาใบอนญุาตผลิต..หรือสําเนาใบอนุญาตนําเขา..แลวแตกรณี..จํานวน..1..ฉบับ....................  

............................................................................................................................................................................             

                                                                                       (ลายมือชื่อ) ………กลา...เกงกาจ......……….. ผูยื่นคําขอ 

                                                                                                       (.........นายกลา..เกงกาจ............) 
              

 
 



ตัวอยางที ่6ก/1 (กรณี สําหรับสงเสริมการขายโดยของแถม) 

 (ตัวอยางสําหรับการอนุญาต) 

แบบ อ.๑๙ 
คําขอแกไขรายการทะเบยีนตํารับอาหาร 

เขียนที…่บริษัท..สามพี่นอง..จํากัด............... 

วันที.่.15..เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ.2553... 

ขาพเจา …นายกลา เกงกาจ…………. อายุ …42… ....ป สัญชาติ …ไทย...............................………… 

บัตรประจําตัวประชาชน เลขที.่.x-xxxx-xxxxx-xx-x…..ออกให ณ……เขตตลิ่งชัน….....อยูเลขที1่/25…………............

ตรอก/ซอย…….สวรรคโลก..22.........ถนน....ราชวิถ.ี.....หมูที…่1…ตําบล/แขวง…ตลิ่งชัน….อําเภอ/เขต…ตลิ่งชนั…...

จังหวัด…กรุงเทพฯ.......โทรศัพท …02-0015621........ขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ชื่อ…เครื่องดื่มธญัพืช..... 

รสช็อกโกแลต...(ตรา บี.โอ).....เลขทะเบียนที ่…10-1-xxxxx-x-xxxx....ในนามของ(ชื่อผูรับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิต

หรือสถานทีน่าํเขา)....บริษทั..สามพี่นอง..จํากัด....…..อยูเลขที…่……122/222…ตรอก/ซอย…ลาดพราว 111……......

ถนน…ลาดพราว..111.................หมูที…่…4…….ตําบล/แขวง……คลองจั่น……………อําเภอ/เขต……บางกะป......

จังหวัด…………กรุงเทพฯ.....................โทรศัพท ………02-222-4155…………………………………..................... 

รายการที่ขอแกไข ……………………………………………………………………………………………........ 

………-ขอเพิม่แบบฉลากโดยมีขอความสงเสริมการขายชั่วคราวเปน..”ซ้ือผลิตภัณฑ..เครื่องด่ืมธัญพชื.......... 
รสช็อกโกแลต (ตรา..บี.โอ)..ขนาด..500..มลิลลิิตร..ขึน้ไป..แถมฟรี..แกว..1..ใบ”..สําหรบัฉลากขวดพลาสติก
ชนิด..พีอี..สขีาว………………………………………………………………………………………………………… 

. ……..-ขอรับรองสูตรสวนประกอบ..และกรรมวิธีการผลติเหมือนเดิมกบัที่เคยไดรับอนุญาต……………..................... 

...........-ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว..ยกเวนมีขอความ..”ซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่มธญัพืช..

รสช็อกโกแลต..(ตรา..บี.โอ.)..ขนาด..500..มิลลิลิตร..ข้ึนไป..แถมฟรี..แกว..1..ใบ”..เพิ่ม.............................................. 

………-ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ8.4.6..ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยการ..........

ดําเนนิการเกีย่วกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที2่)...................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
      สําหรับเจาหนาที ่

ไดรับแจงการขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ                  (ลายมือชื่อ) ………กลา...เกงกาจ......……….. ผูยื่นคําขอ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                                      (.........นายกลา..เกงกาจ............) 

การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที ่2)                               

         ลงชื่อ.......สมฤดี..ร่ืนรมย.........ผูอนญุาต      

              (...นางสาวสมฤดี..ร่ืนรมย.....)                                         

  ตําแหนง..นกัวิชาการอาหารและยาชาํนาญการ...                                                

         วันที่........15..พฤษภาคม..2553.........                      

 

 

 



ตัวอยางที ่6ก/2 (กรณี การชงิโชค) 
(ตัวอยางสาํหรับการกรอกขอมูล) 

แบบ อ.๑๙ 
คําขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร 

เขียนที…่บริษัท..สามพี่นอง..จํากัด............... 
วันที.่.15..เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ.2553... 

ขาพเจา …นายกลา เกงกาจ…………. อายุ …42… ....ป สัญชาติ …ไทย...............................………… 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที.่.x-xxxx-xxxxx-xx-x…..ออกให ณ……เขตตลิ่งชัน….…..............................................
อยูเลขที…่…………1/25…………...ตรอก/ซอย…………………สวรรคโลก 22……………………………….............
ถนน……ราชวิถ…ี….............หมูที…่………..1………….ตําบล/แขวง…………ตลิ่งชัน…………..............................
อําเภอ/เขต………………………ตลิ่งชนั………………………….จังหวัด………….กรุงเทพฯ…………………………. 
โทรศัพท ………02-0015621………….ขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ชื่อ …เครื่องดื่มธญัพืช..รสช็อกโกแลต... 
 (ตรา บี.โอ)...................เลขทะเบียนที ่……………10-1-xxxxx-x-xxxx……………..................................................
ในนามของ (ชือ่ผูรับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นาํเขา)……….........บริษัท..สามพีน่อง..จํากัด....…..…….
อยูเลขที…่……122/222………ตรอก/ซอย…ลาดพราว 111………….ถนน…ลาดพราว.111...................................
หมูที…่…4…….ตําบล/แขวง……คลองจัน่    ……………อําเภอ/เขต……บางกะป....................................................
จังหวัด…………กรุงเทพฯ..........................................โทรศัพท ………02-222-4155………………………………… 

รายการที่ขอแกไข …………………………………………………………………………………………… 
.............-ขอเพิ่มแบบฉลากโดยมีขอความสงเสริมการขายชั่วคราวเปน..”ตัดฉลากดานหนาของผลิตภัณฑ..เครื่องดื่ม

ธัญพืช..รสชอ็กโกแลต..(ตรา..บี.โอ)ขนาดใดก็ได..เขียนชื่อ..ที่อยู..และเบอรโทรศัพท..สงมาที่..บริษัท..สามพีน่อง..

จํากัด..เลขที1่22/222ซอย..ลาดพราว..111..ถนน..ลาดพราว..111..หมูที่..4..แขวง..คลองจั่น..เขต..บางกะป..จังหวัด..

กรุงเทพฯ..10110..ลุนรับมอเตอรไซด..YAMAHA..FINO..1..รางวัล..หมดเขตวันที่..31..สิงหาคม..2553”..สําหรบัฉลาก

ขวดพลาสติกชนิด..พอีี..สีขาว....................................................................................................................................... 

. ……...-ขอรับรองสูตรสวนประกอบ..และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับท่ีเคยไดรับอนุญาต……………............................. 

 ............-ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว..ยกเวนมีขอความ..”ตัดฉลากดานหนาของ..ผลิตภณัฑ........

เครื่องดื่มธัญพืช..รสช็อกโกแลต..(ตรา..บี.โอ)ขนาดใดก็ได..เขียนชื่อ..ที่อยู..และเบอรโทรศัพท..สงมาที.่.บริษัท..สามพี่นอง........

จํากัด..เลขที่..122/222..ซอย..ลาดพราว..111..ถนน..ลาดพราว..111..หมูที.่.4..แขวง..คลองจั่น...เขต..บางกะป..จังหวัด……… 

กรุงเทพฯ..10110..ลุนรับมอเตอรไซด...YAMAHA..FINO.. 1..รางวัล..หมดเขตวันที่..31..สิงหาคม..2553”..เพิ่ม....................... 

.............-ขอรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบญัญัติการพนัน............................................................................. 

………..-ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ8.4.6..ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา..วาดวยการดําเนินการ 

เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)……………………………………………………......................................................... 

หมายเหตุ : หลักฐานเพื่อประกอบการพจิารณา..ดังนี.้........................................................................................... 
............................1. แบบ..อ.19..จาํนวน..2..ชดุ..(ลงลายมือชื่อจริงทัง้..2..ชุด)...................................................... 
............................2. สําเนาใบอนุญาตผลติ..หรือสาํเนาใบอนุญาตนําเขา..แลวแตกรณี..จํานวน..1..ฉบับ....................           

                                                                                       (ลายมือชื่อ) ………กลา...เกงกาจ......……….. ผูยื่นคําขอ 
                                                                                                       (.........นายกลา..เกงกาจ............) 
              

 



ตัวอยางที ่6ก/2 (กรณี การชงิโชค) 
 (ตัวอยางสําหรับการอนุญาต) 

แบบ อ.๑๙ 
คําขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร 

เขียนที…่บริษัท..สามพี่นอง..จํากัด............... 
วันที.่.15..เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ.2553... 

ขาพเจา …นายกลา เกงกาจ…………. อายุ …42… ....ป สัญชาติ …ไทย...............................………….......... 

บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่..x-xxxx-xxxxx-xx-x…..ออกให ณ……เขตตลิ่งชัน…อยูเลขที่1/25…………...ตรอก/ซอย……...

สวรรคโลก..22..ถนน..ราชวิถี..หมูที่…1…ตําบล/แขวง…ตล่ิงชัน….อาํเภอ/เขต…ตล่ิงชัน…จังหวัด…กรุงเทพฯ......................... 

โทรศัพท …02-0015621……ขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ชื่อ …เครื่องดื่มธัญพืช..รสชอ็กโกแลต...(ตรา บี.โอ).......... 

เลขทะเบียนที่ ……10-1-xxxxx-x-xxxx……ในนามของ (ชือ่ผูรับอนุญาตและชื่อสถานทีผ่ลิตหรือสถานที่นําเขา)………...........

บริษัท..สามพี่นอง..จํากัด....…..อยูเลขที่………122/222…ตรอก/ซอย…ลาดพราว 111……ถนน…ลาดพราว..111.................

หมูที่……4…….ตําบล/แขวง……คลองจั่น……………อําเภอ/เขต……บางกะป.......จังหวัด…………กรุงเทพฯ.....................

โทรศัพท ………02-222-4155…………………………………............................................................................................ 

รายการที่ขอแกไข …………………………………………………………………………………………….......... 

.............-ขอเพิ่มแบบฉลากโดยมีขอความสงเสริมการขายชั่วคราวเปน..”ตัดฉลากดานหนาของผลิตภัณฑ..เครื่องดื่ม

ธัญพืช..รสชอ็กโกแลต..(ตรา..บี.โอ)ขนาดใดก็ได..เขียนชื่อ..ที่อยู..และเบอรโทรศัพท..สงมาที่..บริษัท..สามพีน่อง..

จํากัด..เลขที1่22/222ซอย..ลาดพราว..111..ถนน..ลาดพราว..111..หมูที่..4..แขวง..คลองจั่น..เขต..บางกะป..จังหวัด..

กรุงเทพฯ..10110..ลุนรับมอเตอรไซด..YAMAHA..FINO..1..รางวัล..หมดเขตวันที่..31..สิงหาคม..2553”..สําหรบัฉลาก

ขวดพลาสติกชนิด..พอีี..สีขาว....................................................................................................................................... 

. ……...-ขอรับรองสูตรสวนประกอบ..และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับท่ีเคยไดรับอนุญาต……………............................. 

 ............-ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว..ยกเวนมีขอความ..”ตัดฉลากดานหนาของ..ผลิตภณัฑ........

เครื่องดื่มธัญพืช..รสช็อกโกแลต..(ตรา..บี.โอ)ขนาดใดก็ได..เขียนชื่อ..ที่อยู..และเบอรโทรศัพท..สงมาที.่.บริษัท..สามพี่นอง........

จํากัด..เลขที่..122/222..ซอย..ลาดพราว..111..ถนน..ลาดพราว..111..หมูที.่.4..แขวง..คลองจั่น...เขต..บางกะป..จังหวัด……… 

กรุงเทพฯ..10110..ลุนรับมอเตอรไซด...YAMAHA..FINO.. 1..รางวัล..หมดเขตวันที่..31..สิงหาคม..2553”..เพิ่ม....................... 

.............-ขอรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบญัญัติการพนัน............................................................................. 

………..-ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ8.4.6..ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา..วาดวยการดําเนินการ 

เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)……………………………………………………......................................................... 

      สําหรับเจาหนาที่ 

ไดรับแจงการขอแกไขเปล่ียนแปลงตามระเบียบ                              (ลายมือชื่อ) ………กลา...เกงกาจ......……….. ผูยื่นคําขอ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                                             (.........นายกลา..เกงกาจ............) 

การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)                               

         ลงชื่อ.......สมฤด.ี.ร่ืนรมย.........ผูอนุญาต      

              (...นางสาวสมฤดี..ร่ืนรมย.....)                                         

  ตําแหนง..นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ...                                                

         วันที่........15..พฤษภาคม..2553.........                      

 



ตัวอยางที ่6ก/3 (กรณี การรวมบริจาค) 
(ตัวอยางสาํหรับการกรอกขอมูล) 

แบบ อ.๑๙ 
คําขอแกไขรายการทะเบยีนตํารับอาหาร 

เขียนที…่บริษัท..สามพี่นอง..จํากัด............... 
วันที.่.15..เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ.2553... 

ขาพเจา …นายกลา เกงกาจ…………. อายุ …42… ....ป สัญชาติ …ไทย...............................………… 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที.่.x-xxxx-xxxxx-xx-x…..ออกให ณ……เขตตลิ่งชัน….…..............................................
อยูเลขที…่…………1/25…………...ตรอก/ซอย…………………สวรรคโลก 22……………………………….............
ถนน……ราชวิถ…ี….............หมูที…่………..1………….ตําบล/แขวง…………ตลิ่งชัน…………..............................
อําเภอ/เขต………………………ตลิ่งชนั………………………….จังหวัด………….กรุงเทพฯ…………………………. 
โทรศัพท ………02-0015621………….ขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ชื่อ …เครื่องดื่มธญัพืช..รสช็อกโกแลต... 
 (ตรา บี.โอ)...................เลขทะเบียนที ่……………10-1-xxxxx-x-xxxx……………..................................................
ในนามของ (ชือ่ผูรับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นาํเขา)……….........บริษัท..สามพีน่อง..จํากัด....…..…….
อยูเลขที…่……122/222………ตรอก/ซอย…ลาดพราว 111………….ถนน…ลาดพราว.111...................................
หมูที…่…4…….ตําบล/แขวง……คลองจัน่... ……………อําเภอ/เขต……บางกะป....................................................
จังหวัด…………กรุงเทพฯ..........................................โทรศัพท ………02-222-4155………………………………… 

รายการที่ขอแกไข …………………………………………………………………………………………… 
..............-ขอเพิ่มแบบฉลากโดยมขีอความสงเสริมการขายชั่วคราวเปน..”ซ้ือผลิตภัณฑเครื่องด่ืมธัญพชื…….. 
รสช็อกโกแลต..(ตรา..บี.โอ.)..ขนาดใดก็ไดจํานวน..1..ขวด..โดย..1..ขวดมีคาเทากับบริจาค..1..บาท..เพือ่........
สมทบทนุสรางอาคารโรงพยาบาล”..สาํหรับฉลากขวดพลาสตกิชนิด..พีอี..สขีาว………………………………… 
. ……….-ขอรับรองสูตรสวนประกอบ..และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับที่เคยไดรับอนุญาต…………….................. 
..............-ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว..ยกเวนมีขอความ..”ซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่มธญัพืช..
รสช็อกโกแลต..(ตรา..บี.โอ.)..ขนาดใดก็ไดจํานวน..1..ขวด..โดย..1..ขวดมีคาเทากับบริจาค..1..บาท..เพื่อสมทบทุน......
สรางอาคารโรงพยาบาล”..เพิ่ม............................................................................................................................... 
………...-ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ8.4.6..ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยการ........
ดําเนนิการเกีย่วกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)…………………………………………............................................ 
หมายเหต ุ: หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา..ดังนี้....................................................................................... 
.................1. แบบ..อ.19..จํานวน..2..ชดุ..(ลงลายมอืชื่อจริงทั้ง..2..ชุด)............................................................. 
.................2. สําเนาใบอนุญาตผลิต..หรือสําเนาใบอนุญาตนําเขา..แลวแตกรณ.ี.จาํนวน..1..ฉบับ................... 
..........................................................................................................................................................................             
                                                                                       (ลายมือชื่อ) ………กลา...เกงกาจ......……….. ผูยื่นคําขอ 
                                                                                                       (.........นายกลา..เกงกาจ............) 
              

 
 

 



ตัวอยางที ่6ก/3 (กรณี การรวมบริจาค) 
 (ตัวอยางสําหรับการอนุญาต) 

แบบ อ.๑๙ 
คําขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร 

เขียนที…่บริษัท..สามพี่นอง..จํากัด............... 
วันที.่.15..เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ.2553... 

ขาพเจา …นายกลา เกงกาจ…………. อายุ …42… ....ป สัญชาติ …ไทย...............................………… 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที.่.x-xxxx-xxxxx-xx-x…..ออกให ณ……เขตตลิ่งชัน….…..............................................
อยูเลขที…่…………1/25…………...ตรอก/ซอย…………………สวรรคโลก 22……………………………….............
ถนน……ราชวิถ…ี….............หมูที…่………..1………….ตําบล/แขวง…………ตลิ่งชัน…………..............................
อําเภอ/เขต………………………ตลิ่งชนั………………………….จังหวัด………….กรุงเทพฯ…………………………. 
โทรศัพท ………02-0015621………….ขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ชื่อ …เครื่องดื่มธญัพืช..รสช็อกโกแลต... 
 (ตรา บี.โอ)...................เลขทะเบียนที ่……………10-1-xxxxx-x-xxxx……………..................................................
ในนามของ (ชือ่ผูรับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นาํเขา)……….........บริษัท..สามพีน่อง..จํากัด....…..…….
อยูเลขที…่……122/222………ตรอก/ซอย…ลาดพราว 111………….ถนน…ลาดพราว.111...................................
หมูที…่…4…….ตําบล/แขวง……คลองจัน่... ……………อําเภอ/เขต……บางกะป....................................................
จังหวัด…………กรุงเทพฯ..........................................โทรศัพท ………02-222-4155………………………………… 

รายการที่ขอแกไข …………………………………………………………………………………………… 
..............-ขอเพิ่มแบบฉลากโดยมขีอความสงเสริมการขายชั่วคราวเปน..”ซ้ือผลิตภัณฑเครื่องด่ืมธัญพชื…….. 
รสช็อกโกแลต..(ตรา..บี.โอ.)..ขนาดใดก็ไดจํานวน..1..ขวด..โดย..1..ขวดมีคาเทากับบริจาค..1..บาท..เพือ่........
สมทบทนุสรางอาคารโรงพยาบาล”..สาํหรับฉลากขวดพลาสตกิชนิด..พีอี..สขีาว………………………………… 
. ……….-ขอรับรองสูตรสวนประกอบ..และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับที่เคยไดรับอนุญาต…………….................. 
..............-ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว..ยกเวนมีขอความ..”ซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่มธญัพืช..
รสช็อกโกแลต..(ตรา..บี.โอ.)..ขนาดใดก็ไดจํานวน..1..ขวด..โดย..1..ขวดมีคาเทากับบริจาค..1..บาท..เพื่อสมทบทุน......
สรางอาคารโรงพยาบาล”..เพิ่ม............................................................................................................................... 
………...-ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ8.4.6..ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยการ........
ดําเนนิการเกีย่วกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)…………………………………………............................................ 

     สําหรับเจาหนาที ่
ไดรับแจงการขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ                        (ลายมือชื่อ) ………กลา...เกงกาจ......…… ผูยื่นคําขอ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                                         (.........นายกลา..เกงกาจ............) 
การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที ่2)                               
         ลงชื่อ.......สมฤดี..ร่ืนรมย.........ผูอนญุาต      
              (...นางสาวสมฤดี..ร่ืนรมย.....)                                         
  ตําแหนง..นกัวิชาการอาหารและยาชาํนาญการ...                                                
         วันที่........15..พฤษภาคม..2553.........                      

 
 
 



ตัวอยางที ่7ก 
(ตัวอยางสาํหรับการกรอกขอมูล) 

แบบ อ.๑๙ 
 

คําขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร 

เขียนที…่บริษัท..สามพี่นอง..จํากัด............... 
วันที.่.15..เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ.2553... 

ขาพเจา …นายกลา เกงกาจ…………. อายุ …42… ....ป สัญชาติ …ไทย...............................………… 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที.่.x-xxxx-xxxxx-xx-x…..ออกให ณ……เขตตลิ่งชัน….…..............................................
อยูเลขที…่…………1/25…………...ตรอก/ซอย…………………สวรรคโลก 22……………………………….............
ถนน……ราชวิถ…ี….............หมูที…่………..1………….ตําบล/แขวง…………ตลิ่งชัน…………..............................
อําเภอ/เขต………………………ตลิ่งชนั………………………….จังหวัด………….กรุงเทพฯ………………………… 
โทรศัพท ………02-0015621………….ขอแกไขรายการทะเบียนตํารับอาหาร ชื่อ …เครื่องดื่มธญัพืช..รสช็อกโกแลต..
(ตรา บี.โอ)...................เลขทะเบียนที ่……………10-1-xxxxx-x-xxxx………………………………………………….
ในนามของ (ชือ่ผูรับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นาํเขา)…………..บริษัท..สามพี่นอง..จํากัด.......…..……..
อยูเลขที…่……122/222………ตรอก/ซอย…ลาดพราว 111………….ถนน…ลาดพราว.111.....................................
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