แบบ อ.19

(ตัวอย่ างสาหรั บการกรอกข้ อมูล)
คำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนตำรับอำหำร
เขียนที่
บริ ษทั สามพี่นอ้ ง จากัด
.
วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 .
ข้าพเจ้า นายกล้า เก่งกาจ
อายุ 42 ปี สัญชาติ
ไทย
.
บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ x-xxxx-xxxxx-xx-x
ออกให้ ณ เขตตลิ่งชัน
.
อยูเ่ ลขที่
1/25
ตรอก/ซอย
สวรรคโลก 22
ถนน
ราชวิถี
หมู่ที่
1 .
ตาบล/แขวง
ตลิ่งชัน
อาเภอ/เขต
ตลิ่งชัน
จังหวัด
กรุ งเทพฯ
.
โทรศัพท์
02-0015621
ขอแก้ไขรายการทะเบียนตารับอาหาร ชื่อ ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้อ
อาหาร กลิ่นข้าวโพด (อาหารควบคุมหรื อลดน้ าหนัก)
.
เลขทะเบียนที่ 10-1-xxxxx-x-xxxx
ในนามของ (ชื่อผูร้ ับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรื อ สถานที่นาเข้า)
บริ ษทั สามพี่นอ้ ง จากัด
อยูเ่ ลขที่
122/222
.
ตรอก/ซอย ลาดพร้าว 111
ถนน
ลาดพร้าว 111
หมู่ที่ 4
.
ตาบล/แขวง คลองจัน่
อาเภอ/เขต บางกะปิ
จังหวัด
กรุ งเทพฯ
.
โทรศัพท์ 02-222-4155
.
รายการที่ขอแก้ไข
.
-ขอเพิ่มแบบฉลากโดยเพิ่ม ”เครื่ องหมายฮาลาล” บนฉลากสาหรับกล่องกระดาษ (ภายในบรรจุถุงอลูมิเนียม
ฟอยล์) ทุกขนาดบรรจุ
.
-ขอรับรองสู ตรส่ วนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับที่เคยได้รับอนุญาต
.
-ขอรับรองฉลากมีขอ้ ความตรงตามที่ได้ระบุอนุญาตไว้แล้ว ยกเว้นมี “เครื่ องหมายฮาลาล” เพิ่ม และ
.
เครื่ องหมายฮาลาลจะไม่ติดทับข้อความเดิมที่ได้รับอนุญาตแล้ว
.
-ขอรับรองการแสดงเครื่ องหมายนั้นต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของเครื่ องหมายนั้นๆ และรักษาสถานภาพให้
คงอยูโ่ ดยตลอด
.
-ขอรับรองการแก้ไขเป็ นไปตาม ข้อ 3.6.11 ของบัญชีหมายเลข 3 แนบท้ายระเบียบสานักงานคณะกรรมการ .
อาหารและยาว่าด้วยเรื่ อง การดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562
.
.
.
.

(ลายมือชื่อ)
(

กล้า เก่งกาจ
นายกล้า เก่งกาจ
ผูด้ าเนินกิจการ

ผูย้ ื่นคาขอ
)

แบบ อ.19

(ตัวอย่ างสาหรั บการกรอกข้ อมูล)
คำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนตำรับอำหำร
เขียนที่
บริ ษทั สามพี่นอ้ ง จากัด
.
วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 .
ข้าพเจ้า นายกล้า เก่งกาจ
อายุ 42 ปี สัญชาติ
ไทย
.
บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ x-xxxx-xxxxx-xx-x
ออกให้ ณ เขตตลิ่งชัน
.
อยูเ่ ลขที่
1/25
ตรอก/ซอย
สวรรคโลก 22
ถนน
ราชวิถี
หมู่ที่
1 .
ตาบล/แขวง
ตลิ่งชัน
อาเภอ/เขต
ตลิ่งชัน
จังหวัด
กรุ งเทพฯ
.
โทรศัพท์
02-0015621
ขอแก้ไขรายการทะเบียนตารับอาหาร ชื่อ วัตถุปรุ งแต่งรสอาหาร
รสไก่ (วัตถุเจือปนอาหาร) / Chicken Flavour Seasoning Powder (Food Additive)
.
เลขทะเบียนที่ 10-1-xxxxx-x-xxxx
ในนามของ (ชื่อผูร้ ับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรื อ สถานที่นาเข้า)
บริ ษทั สามพี่นอ้ ง จากัด
อยูเ่ ลขที่
122/222
.
ตรอก/ซอย ลาดพร้าว 111
ถนน
ลาดพร้าว 111
หมู่ที่ 4
.
ตาบล/แขวง คลองจัน่
อาเภอ/เขต บางกะปิ
จังหวัด
กรุ งเทพฯ
.
โทรศัพท์ 02-222-4155
.
รายการที่ขอแก้ไข
.
(1) ขอเพิ่มแบบฉลากโดยเพิ่มข้อความ “สิ นค้าแจกฟรี ห้ามจาหน่าย” บนฉลากสาหรับซองอลูมิเนียมฟอยล์ .
ขนาด 100 กรัม ซึ่ งขอรับรองว่าการแก้ไขเป็ นไปตามข้อ 3.6.6 ของบัญชีหมายเลข 3 แนบท้ายระเบียบ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่ อง การดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562 . .
(2) ขอเพิ่มแบบฉลากโดยเพิ่ม “เครื่ องหมายฮาลาล” บนฉลากสาหรับซองอลูมิเนียมฟอยล์ ทุกขนาดบรรจุ
ซึ่ งขอรับรองว่าการแก้ไขเป็ นไปตามข้อ 3.6.11 ของบัญชีหมายเลข 3 แนบท้ายระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาว่าด้วยเรื่ อง การดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562 .
-ขอรับรองสู ตรส่ วนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับที่เคยได้รับอนุญาต
.
-ขอรับรองฉลากมีขอ้ ความตรงตามที่ได้ระบุอนุญาตไว้แล้ว ยกเว้นรายการที่ขอแก้ไข (1) และ (2) โดย
..
ข้อความดังกล่าวจะไม่ติดทับข้อความเดิมที่ได้รับอนุญาตแล้ว
.
-ขอรับรองการแสดงเครื่ องหมายนั้นต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของเครื่ องหมายนั้นๆ และรักษาสถานภาพให้
คงอยูโ่ ดยตลอด
.
.

(ลายมือชื่อ)
(

กล้า เก่งกาจ
นายกล้า เก่งกาจ
ผูด้ าเนินกิจการ

ผูย้ ื่นคาขอ
)

แบบ อ.19

(ตัวอย่ างสาหรั บการกรอกข้ อมูล)
คำขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนตำรับอำหำร
เขียนที่
บริ ษทั สามพี่นอ้ ง จากัด
.
วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 .
ข้าพเจ้า นายกล้า เก่งกาจ
อายุ 42 ปี สัญชาติ
ไทย
.
บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ x-xxxx-xxxxx-xx-x
ออกให้ ณ เขตตลิ่งชัน
.
อยูเ่ ลขที่
1/25
ตรอก/ซอย
สวรรคโลก 22
ถนน
ราชวิถี
หมู่ที่
1 .
ตาบล/แขวง
ตลิ่งชัน
อาเภอ/เขต
ตลิ่งชัน
จังหวัด
กรุ งเทพฯ
.
โทรศัพท์
02-0015621
ขอแก้ไขรายการทะเบียนตารับอาหาร ชื่อ ยีสต์แห้งสาเร็ จรู ป (วัตถุ
เจือปนอาหาร) / Instant Yeast (Food Additive)
.
เลขทะเบียนที่ 10-1-xxxxx-x-xxxx
ในนามของ (ชื่อผูร้ ับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรื อ สถานที่นาเข้า)
บริ ษทั สามพี่นอ้ ง จากัด
อยูเ่ ลขที่
122/222
.
ตรอก/ซอย ลาดพร้าว 111
ถนน
ลาดพร้าว 111
หมู่ที่ 4
.
ตาบล/แขวง คลองจัน่
อาเภอ/เขต บางกะปิ
จังหวัด
กรุ งเทพฯ
.
โทรศัพท์ 02-222-4155
.
รายการที่ขอแก้ไข
.
(1) ขอเพิ่มแบบฉลากจัดทาโดยเพิ่ม สี พ้ืนเป็ นสี ขาว ตัวอักษรสี น้ าเงิน สาหรับกล่องกระดาษ (ภายในบรรจุถุง
อลูมิเนียมฟอยล์) ทุกขนาดบรรจุ
.
(2) ขอแก้ไขการจัดวางตาแหน่ง ชื่ออาหาร ยีสต์แห้งสาเร็ จรู ป (วัตถุเจือปนอาหาร) / Instant Yeast (Food .
Additive)โดยย้ายตาแหน่งจากด้านหลังกล่อง ไปแสดงด้านหน้าและบริ เวณแถวบนสุ ดของกล่อง สาหรับ
กล่องกระดาษ (ภายใน บรรจุถุงอลูมิเนียมฟอยล์) ทุกขนาดบรรจุ โดยที่ไม่ทบั ข้อความเดิมที่ได้รับอนุญาต
.
-ขอรับรองสู ตรส่ วนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับที่เคยได้รับอนุญาต
.
-ขอรับรองฉลากมีขอ้ ความตรงตามที่ได้ระบุอนุญาตไว้แล้ว ยกเว้นรายการที่ขอแก้ไข (1) และ (2)
.
-ขอรับรองการแก้ไขเป็ นไปตาม ข้อ 3.6.7 และ 3.6.8 ตามลาดับ ของบัญชีหมายเลข 3 แนบท้ายระเบียบ
.
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่ อง การดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562. .
.

(ลายมือชื่อ)
(

กล้า เก่งกาจ
นายกล้า เก่งกาจ
ผูด้ าเนินกิจการ

ผูย้ ื่นคาขอ
)

แบบ อ.๑๙
คำขอแก้ ไขรำยกำรทะเบียนตำรับอำหำร
เขียนที่…บริษัท สามพีน้อง จากัด…….
วันที่…20…เดือน…กรกฎาคม…..พ.ศ…2563…
ข้ าพเจ้ า ………นายกล้ า……เก่งกาจ……. อายุ …42…… ปี สัญชาติ ……ไทย………...…..…
บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่……x-xxxx-xxxxx-xx-x……...ออกให้ ณ………เขตตลิ่งชัน……………………...
อยูเ่ ลขที่……1/25…….ตรอก/ซอย……สวรรคโลก 22………ถนน……ราชวิถี……….……...หมูท่ ี่……1……….
ตาบล/แขวง………ตลิ่งชัน………อาเภอ/เขต……ตลิ่งชัน………….จังหวัด……กรุงเทพฯ…….…………………
โทรศัพท์ ……02-0015621……….. ขอแก้ ไขรายการทะเบียนตารับอาหาร ชื่อ …โมโนโซเดียมกลูตาเมต (วัตถุเจือ
ปนอาหาร) / MONOSODIUM GLUTAMATE (FOOD ADDITIVE)……เลขทะเบียนที่…10-1xxxxx-x-xxxx……
ในนามของ (ชื่อผู้รับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรื อสถานที่เข้ า)………บริ ษัท สามพีน้อง จากัด…………….…
อยูเ่ ลขที่……….122/222…….ตรอก/ซอย……….ลาดพร้ าว 111….……ถนน….…ลาดพร้ าว.111………...….
หมูท่ ี่….…4………….ตาบล/แขวง…………คลองจัน่ ……….……อาเภอ/เขต…………บางกะปิ ………………..
จังหวัด……กรุงเทพฯ……….โทรศัพท์ … 02-222-4155 ………………………..
รายการที่ขอแก้ ไข ………………………………………………………………………………………
…1. ขอแก้ ไขชื่ออาหารจาก โมโนโซเดียมกลูตาเมต (วัตถุเจือปนอาหาร) / MONOSODIUM GLUTAMATE
(FOOD ADDITIVE) เป็ น มอโนโซเดียมกลูตาเมต 80 เมช (วัตถุเจือปนอาหาร) / MONOSODIUM GLUTAMATE
80 MESH( FOOD ADDITIVE)…
…2. ขอแก้ ไขฉลากนาเข้ า และยกเลิกฉลากนาเข้ าเดิมที่เคยได้ รับอนุญาต…………………………...……………
…3. ขอแก้ ไขคูม่ ือฯ และตารางคานวน พร้ อมยกเลิกคูม่ ือฯและตารางคานวนเดิมที่เคยได้ รับอนุญาต……………
…-ขอรับรองว่าสูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิตและคุณภาพมาตารฐานยังคงเดิมกับที่เคยได้ รับอนุญาต……
…-ขอรับรองว่าฉลากและคูม่ ือฯเป็ นไปตามประกาศ 363 (พ.ศ 2556) และ 372 (พ.ศ 2558)……………………
…-ขอรับรองว่าคูม่ ือฯและตารางคานวนเป็ นไปตามประกาศ 389 (พ.ศ 2561)……………………………………
…-ขอรับรองว่าการใช้ วตั ถุเจือปนอาหารเป็ นไปตามประกาศ 389 (พ.ศ 2561)……………………………………

(ลายมือชื่อ) ……นายกล้ า……เก่งกาจ….. ผู้ยื่นคาขอ
(.........นายกล้ า..เก่งกาจ............)

แบบ อ.๑๙
คำขอแก้ ไขรำยกำรทะเบียนตำรับอำหำร
เขียนที่…บริษัท สามพีน้อง จากัด…….
วันที่…20…เดือน…กรกฎาคม…..พ.ศ…2563…
ข้ าพเจ้ า ………นายกล้ า……เก่งกาจ……. อายุ …42…… ปี สัญชาติ ……ไทย………...…..…
บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่……x-xxxx-xxxxx-xx-x……...ออกให้ ณ………เขตตลิ่งชัน……………………...
อยูเ่ ลขที่……1/25…….ตรอก/ซอย……สวรรคโลก 22………ถนน……ราชวิถี……….……...หมูท่ ี่……1……….
ตาบล/แขวง………ตลิ่งชัน………อาเภอ/เขต……ตลิ่งชัน………….จังหวัด……กรุงเทพฯ…….…………………
โทรศัพท์ ……02-0015621……….. ขอแก้ ไขรายการทะเบียนตารับอาหาร ชื่อ …….. อีมเู ทค เอ็น-100 (วัตถุเจือ
ปนอาหาร) / Emutech N-100 (Food Additive) …..…..…เลขทะเบียนที่……..…..10-3xxxxx-x-xxxx……..…
ในนามของ (ชื่อผู้รับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรื อสถานที่เข้ า)………บริ ษัท สามพีน้อง จากัด…………….…
อยูเ่ ลขที่……….122/222…….ตรอก/ซอย……….ลาดพร้ าว 111….……ถนน….…ลาดพร้ าว.111………...….
หมูท่ ี่….…4………….ตาบล/แขวง…………คลองจัน่ ……….……อาเภอ/เขต…………บางกะปิ ………………..
จังหวัด……กรุงเทพฯ……….โทรศัพท์ … 02-222-4155 ………………………..
รายการที่ขอแก้ ไข ………………………………………………………………………………………
…1. ขอแก้ ไขชื่อและที่อยูส่ ถานที่ผลิตอาหารจาก Rikevita (M) Sdn. Bhd. (210381-U) No. 11, Jalan Bayu,
Tampoi, Johor Bahru Malaysia เป็ น Rikevita (Malaysia) Sdn. Bhd. (210381-U) No. 11, Jalan Bayu,
Tampoi, Johor Bahru Johor Darul Takzim Malaysia…………………………………………………………
…2. ขอแก้ ไขฉลากนาเข้ า และยกเลิกฉลากนาเข้ าเดิมที่เคยได้ รับอนุญาต…………………………...……………
…3. ขอแก้ ไขคูม่ ือฯ และตารางคานวน พร้ อมยกเลิกคูม่ ือฯและตารางคานวนเดิมที่เคยได้ รับอนุญาต……………
…-ขอรับรองว่าสูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิตและคุณภาพมาตารฐานยังคงเดิมกับที่เคยได้ รับอนุญาต……
…-ขอรับรองว่าฉลากและคูม่ ือฯเป็ นไปตามประกาศ 363 (พ.ศ 2556) และ 372 (พ.ศ 2558)……………………
…-ขอรับรองว่าคูม่ ือฯและตารางคานวนเป็ นไปตามประกาศ 389 (พ.ศ 2561)……………………………………
…-ขอรับรองว่าการใช้ วตั ถุเจือปนอาหารเป็ นไปตามประกาศ 389 (พ.ศ 2561)……………………………………

(ลายมือชื่อ) ……นายกล้ า……เก่งกาจ….. ผู้ยื่นคาขอ
(.........นายกล้ า..เก่งกาจ............)

แบบ อ.๑๙
คำขอแก้ ไขรำยกำรทะเบียนตำรับอำหำร
เขียนที่…บริษัท สามพีน้อง จากัด…….
วันที่…20…เดือน…กรกฎาคม…..พ.ศ…2563…
ข้ าพเจ้ า ………นายกล้ า……เก่งกาจ……. อายุ …42…… ปี สัญชาติ ……ไทย………...…..…
บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่……x-xxxx-xxxxx-xx-x……...ออกให้ ณ………เขตตลิ่งชัน……………………...
อยูเ่ ลขที่……1/25…….ตรอก/ซอย……สวรรคโลก 22………ถนน……ราชวิถี……….……...หมูท่ ี่……1……….
ตาบล/แขวง………ตลิ่งชัน………อาเภอ/เขต……ตลิ่งชัน………….จังหวัด……กรุงเทพฯ…….…………………
โทรศัพท์ ……02-0015621……….. ขอแก้ ไขรายการทะเบียนตารับอาหาร ชื่อ ……กรดแอสคอร์ บิก (วัตถุเจือปน
อาหาร) ASCORBIC ACID (FOOD ADDITIVE)………เลขทะเบียนที่……10-1xxxxx-x-xxxx…………………
ในนามของ (ชื่อผู้รับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรื อสถานที่เข้ า)………บริ ษัท สามพีน้อง จากัด…………….…
อยูเ่ ลขที่……….122/222…….ตรอก/ซอย……….ลาดพร้ าว 111….……ถนน….…ลาดพร้ าว.111………...….
หมูท่ ี่….…4………….ตาบล/แขวง…………คลองจัน่ ……….……อาเภอ/เขต…………บางกะปิ ………………..
จังหวัด……กรุงเทพฯ……….โทรศัพท์ … 02-222-4155 ………………………..
รายการที่ขอแก้ ไข ………………………………………………………………………………………
…1. ขอแก้ ไขขนาดบรรจุจากกล่องกระดาษ(ภายในบรรจุถงุ พลาสติก พีอี ใสไม่มีสี) น ้าหนักสุทธิ 25-50 กิโลกรัม
เป็ น กล่องกระดาษ(ภายในบรรจุถงุ พลาสติก พีอี ใสไม่มีสี) น ้าหนักสุทธิ 10-50 กิโลกรัม
…2. ขอเพิ่มขนาดบรรจุถงั พลาสติก พีอี สีขาว น ้าหนักสุทธิ 1-50 กิโลกรัม…………………………...……………
…- ขอรับรองว่าฉลาก คูม่ ือฯ และตารางคานวน ยังคงเดิมที่เคยได้ รับอนุญาต……………
…-ขอรับรองว่าสูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิตและคุณภาพมาตารฐานยังคงเดิมกับที่เคยได้ รับอนุญาต……
…-ขอรับรองว่าฉลากและคูม่ ือฯเป็ นไปตามประกาศ 363 (พ.ศ 2556) และ 372 (พ.ศ 2558)……………………
…-ขอรับรองว่าคูม่ ือฯและตารางคานวนเป็ นไปตามประกาศ 389 (พ.ศ 2561)……………………………………
…-ขอรับรองว่าการใช้ วตั ถุเจือปนอาหารเป็ นไปตามประกาศ 389 (พ.ศ 2561)……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

(ลายมือชื่อ) ……นายกล้ า……เก่งกาจ….. ผู้ยื่นคาขอ
(.........นายกล้ า..เก่งกาจ............)

