
ตัวอยางที่ 1ข 
(ตัวอยางสําหรบัการกรอกขอมูล) 

 
แบบ สบ.4                  เลขรับที่ ………………………….... 
                  วันที่ ……………………………….. 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………............... 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…............ 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………............... 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
ตามชื่ออาหารทุกรายการที่ไดรับอนุญาตการใช
ฉลากอาหารจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ตามเอกสารแนบ 
 
 
หมายเหตุ:หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้  
1.แบบสบ.4จํานวน2ชุด (ลงลายมือชื่อจริงทั้ง 2 
ชุด)                                                      
2.อาหารทุกรายการที่ไดรบัอนุญาตใชฉลาก
อาหารไวจํานวน1ชุด                                    
3.สําเนาใบอนุญาตผลิตจาํนวน1ฉบับ               
4.สําเนาการอนุญาตการแกไขสถานที่ผลติ
อาหารไมเขาขายโรงงาน(สบ.2) จํานวน 1 ฉบับ 

- ขอแกไขชื่อสถานที่ผลติเปน เอสเอ็นดี เพื่อใหตรง
ตามการอนุญาตการแกไขสถานที่ผลติอาหารไมเขา
ขายโรงงาน (สบ.2) 
- ขอรับรองวาฉลากอาหารเหมือนเดิมทุกประการยกเวน
ชื่อสถานที่ผลิตเทานั้น 
- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิต
เหมือนเดิมกับที่เคยไดรับอนุญาต 
- ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ 8.4.1 ของระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการ 
ดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบบัท่ี 2) 
 
 

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  …………………………………………………………………………………................. 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

 

สําหรับเจาหนาที่ 
  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก ………………………………………………………………………………………................. 

……………………………………………………………………………………………………………......................... 
 
                                                                                                      ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                              (…..…………………………….) 
                                                                                                ตําแหนง ………………......................................... 
                                                                                                           วันที่ ……………………………………………… 



ตัวอยางที่ 1ข 
(ตัวอยางสําหรบัการอนุญาต) 

 
แบบ สบ.4                 เลขรับท่ี …10042/53……………..... 
                 วันที่ ……15..พ.ค.53……………... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………............... 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…............. 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………................ 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
ตามชื่ออาหารทุกรายการที่ไดรับอนุญาตการใช
ฉลากอาหารจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ตามเอกสารแนบ 
 
 
 
 

- ขอแกไขชื่อสถานที่ผลติเปน เอสเอ็นดี เพื่อใหตรง
ตามการอนุญาตการแกไขสถานที่ผลติอาหารไมเขา
ขายโรงงาน (สบ.2) 
- ขอรับรองวาฉลากอาหารเหมือนเดิมทุกประการยกเวน
ชื่อสถานที่ผลิตเทานั้น 
- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิต
เหมือนเดิมกับที่เคยไดรับอนุญาต 
- ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ 8.4.1 ของระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการ 
ดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบบัท่ี 2) 
 

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  …………………………………………………………………………………................. 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
           (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

 

                  สําหรับเจาหนาที่      การขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ                                
                                                                                                               สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                             

  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได                               การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก …………………………………………………………………………………………………… 

.............................................................................................................................................................................                   
                   
                                                                                              ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                    (…..…………………………….) 
                                                                                           ตําแหนง ………………............................................. 
                                                                                              วันที…่………………………………………..............  



ตัวอยางที่ 2ข 
(ตัวอยางสําหรับการกรอกขอมูล) 

 

แบบ สบ.4                    เลขรับที่ …………………………........... 
                    วันที่ ………………………………......... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรบัอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานทีผ่ลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-………………….................................. 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…................................... 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………........................... 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-3-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับ
อนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 

ตามชื่ออาหารที่ไดแนบสําเนาใบอนุญาตใชฉลาก
อาหารมา 
หมายเหตุ : หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี ้   
1. แบบ สบ.4 จํานวน 2 ชุด (ลงลายมือชื่อจริง 
ทั้ง 2 ชุด)                                                     
2. สําเนาใบอนญุาตใชฉลากอาหาร (ทุกหนา) 
จํานวน 1 ชุด                       
3.สําเนาใบอนุญาตนําเขาหรอืส่ังอาหารเขามาใน
ราชอาณาจักร(ทุกหนา) จํานวน 1 ชุด                      
4.จดหมายผูผลิตตางประเทศฉบับจริงแจงการ
เปล่ียนแปลงชื่อสถานที่ผลิตจาก Mars Co.,Ltd.
เปนMARRINE TRADING Ltd.โดยมีการรับรองวา
สูตรสวนประกอบ กรรมวิธีการผลิต และที่ตั้ง
สถานที่ผลิตเหมือนเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง 

-  ขอแกไขช่ือสถานที่ผลิตจาก Mars Co.,Ltd. เปน
MARRINE TRADING Ltd. 
- ขอรับรองวา การแสดงฉลากในสวนอื่นๆ ตรงตามที่ไดรับ
อนุญาตไว(กรณีที่ฉลากไมระบุชื่อสถานที่ผลิต) หรือ 
- ขอรับรองวา การแสดงฉลากในสวนอื่นๆ ตรงตามที่ไดรับ
อนุญาตไวยกเวนชื่อสถานที่ผลิตจะเปลี่ยนจาก Mars 
Co.,Ltd.เปน MARRINE TRADING Ltd.เทานั้น (กรณีที่ฉลาก
มีการระบุชื่อสถานที่ผลิต) 
- ขอผอนผันฉลากเดิมจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2553 
(กรณีที่ฉลากเดิมยังคงเหลือ) 
- ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ 8.4.2 ของระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 
 

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบับ 

         2.2  อื่น ๆ  …………………………………………………………………………………................................ 
ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 

                       (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 
 

สําหรบัเจาหนาที ่
  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก ……………………………………………………………………………………….............................. 

.......................................................................................................................................................................................... 
 
                                                                                                                   ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                                            (…..…………………………….) 
                                                                                                         ตําแหนง ………………………………………............. 
                                                                                                              วันที่ …………………………................................ 



ตัวอยางที่ 2ข 
(ตัวอยางสําหรบัการอนุญาต) 

 
แบบ สบ.4                เลขรับที่ …10042/53……………...... 
                วันที่ ……15..พ.ค.53……………..... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………............... 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…............ 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………............... 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-3-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
ตามชื่ออาหารที่ไดแนบสําเนาใบอนุญาตใชฉลาก
อาหารมา 

-  ขอแกไขช่ือสถานที่ผลิตจาก Mars Co.,Ltd. เปน
MARRINE TRADING Ltd. 
- ขอรับรองวา การแสดงฉลากในสวนอื่นๆ ตรงตามที่ไดรับ
อนุญาตไว(กรณีที่ฉลากไมระบุชื่อสถานที่ผลิต) หรือ 
- ขอรับรองวา การแสดงฉลากในสวนอื่นๆ ตรงตามที่ไดรับ
อนุญาตไวยกเวนชื่อสถานที่ผลิตจะเปลี่ยนจาก Mars 
Co.,Ltd.เปน MARRINE TRADING Ltd.เทานั้น (กรณีที่ฉลาก
มีการระบุชื่อสถานที่ผลิต) 
- ขอผอนผันฉลากเดิมจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2553 
(กรณีที่ฉลากเดิมยังคงเหลือ) 
- ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ 8.4.2 ของระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  …………………………………………………………………………………................. 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                 (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

 

                  สําหรับเจาหนาที่      การขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ                                
                                                                                                               สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                             

  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได                               การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก …………………………………………………………………………………………………… 

.............................................................................................................................................................................                   
                   
                                                                                              ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                    (…..…………………………….) 
                                                                                           ตําแหนง ………………............................................. 
                                                                                                วันที…่…………………………………………........   



ตัวอยางที่ 3ข 

(ตัวอยางสําหรับการกรอกขอมูล) 

 

แบบ สบ.4                เลขรับที่ …………………………........... 

                วันที่ ………………………………......... 

 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรบัอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานทีผ่ลิต/นําเขา  

ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………................................. 

ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…................................... 

จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………............................ 

เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับ

อนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 

น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 

เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี ้  

1. แบบ สบ.4 จํานวน 2 ชุด(ลงลายมือชื่อจริง 

ทั้ง 2 ชุด)                     

2. สําเนาใบอนุญาตผลิต หรือสําเนาใบอนุญาต

นําเขา แลวแตกรณี จํานวน 1 ฉบับ                     

- ขอแกไขเปล่ียนแปลงฉลากทุกขนาดบรรจ ุโดยเพิ่ม/

แกไขขอความวา ”…………………………………………” 

เพ่ือเพิ่ม/แกไขใหเปนไปตามประกาศ............................ 

ฉบับที่.......................ลงวันที่............................................ 

- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม

กับที่เคยไดรับอนุญาต 

- ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 

ยกเวนมีขอความ”คําเตือนดังกลาวขางตน” 

- ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ8.4.3 ของระเบียบ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 

เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  …………………………………………………………………………………................. 
ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 

                  (…..นายสนั่น...เดนหลา……..) 
 

สําหรับเจาหนาที่ 
  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก ……………………………………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………………………………………………………................................ 

        ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 

                                                                                                             (…..…………………………….)                 

                                                                                                ตําแหนง ………………………………………................ 

                                                                                                      วันที่ ………………………………………......…......... 
 



ตัวอยางที่ 3ข 
(ตัวอยางสําหรบัการอนุญาต) 

 
แบบ สบ.4                เลขรับที่ …10042/53……………....... 
                วันที่ ……15..พ.ค.53……………...... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………............. 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…........... 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-……….............. 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 

เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 

 

 

 

 

                 

- ขอแกไขเปล่ียนแปลงฉลากทุกขนาดบรรจ ุโดยเพิ่ม/

แกไขขอความวา ”…………………………………………” 

เพ่ือเพิ่ม/แกไขใหเปนไปตามประกาศ............................ 

ฉบับที่.......................ลงวันที่............................................ 

- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม

กับที่เคยไดรับอนุญาต 

- ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 

ยกเวนมีขอความ”คําเตือนดังกลาวขางตน” 

- ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ8.4.3 ของระเบียบ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 

เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  …………………………………………………………………………………................. 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                  (…..นายสนั่น...เดนหลา……..) 

 

                  สําหรับเจาหนาที่      การขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ                                
                                                                                                               สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                             

  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได                               การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก …………………………………………………………………………………………………… 

.............................................................................................................................................................................                   
                                                                                              ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                    (…..…………………………….) 
                                                                                           ตําแหนง ………………............................................. 
                                                                                               วันที่………………………………………………….. 
 



ตัวอยางที่ 4ข 

(ตัวอยางสําหรับการกรอกขอมูล) 

 

แบบ สบ.4                 เลขรับที่ ………………………….......... 

                วันที่ ………………………………......... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรบัอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานทีผ่ลิต/นําเขา  

ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-………………….................................. 

ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…................................... 

จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………........................... 

เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับ

อนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 

น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 

เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 

 

 
 
หมายเหตุ : หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้  
1. แบบ สบ.4 จํานวน 2 ชุด (ลงลายมือชื่อจริง 
ทั้ง2ชุด)                                   
2.สําเนาใบอนุญาตผลิตหรือสําเนาใบอนุญาต
นําเขา แลวแตกรณี จํานวน 1 ฉบับ                      

- ขอเพ่ิมเติมคําแนะนําในการบริโภคเปน”ควรแชเย็น
เพ่ือใหรสชาติดีขึ้น”ในฉลากสําหรับขวดพลาสติกชนิด 
พีอี สีขาวทุกขนาดบรรจ ุ
- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม

กับที่เคยไดรับอนุญาต 

- ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 

ยกเวนมีขอความ”ควรแชเย็นเพื่อใหรสชาติดีขึ้น”เพิ่ม 

- ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ 8.4.4 ของระเบียบ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ  

เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 

                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบับ 

2.2  อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………….............................. 

 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 

                       (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

 

สําหรับเจาหนาที่ 
  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได 

  ไมอนุญาต เนื่องจาก ……………………………………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………………………………………………………................................ 

                                                                                                    ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 

                                                                                                            (…..…………………………….)               

                                                                                               ตําแหนง ………………………………………...................... 

                                                                                      วันที่ ………………………………………….................. 

 
 



ตัวอยางที่ 4ข 
(ตัวอยางสําหรบัการอนุญาต) 

 
แบบ สบ.4               เลขรับที่ …10042/53……………...... 
               วันที่ ……15..พ.ค.53……………...... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………................ 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................….............. 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………................ 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 
เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 

- ขอเพ่ิมเติมคําแนะนําในการบริโภคเปน”ควรแชเย็น

เพ่ือใหรสชาติดีขึ้น”ในฉลากสําหรับขวดพลาสติกชนิด 

พีอี สีขาวทุกขนาดบรรจ ุ

- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม

กับที่เคยไดรับอนุญาต 

- ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 

ยกเวนมีขอความ”ควรแชเย็นเพื่อใหรสชาติดีขึ้น”เพิ่ม 

- ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ 8.4.4 ของระเบียบ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ  

เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………….................. 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

 

                  สําหรับเจาหนาที่      การขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ                                
                                                                                                               สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                             

  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได                               การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก …………………………………………………………………………………………………… 

.............................................................................................................................................................................                   
                   
                                                                                              ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                    (…..…………………………….) 
                                                                                           ตําแหนง ………………............................................. 
                                                                                               วันที่…………………………………………………..   
 



ตัวอยางที่ 5ข 

(ตัวอยางสําหรับการกรอกขอมูล) 

 

แบบ สบ.4               เลขรับที่ …………………………........... 

                วันที่ ………………………………......... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรบัอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานทีผ่ลิต/นําเขา  

ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-………………….................................. 

ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................….................................. 

จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………........................... 

เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับ

อนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 

น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 

เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 

 

 
 
 
 
หมายเหตุ : หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้  
1. แบบ สบ.4 จํานวน 2 ชุด (ลงลายมือชื่อจริงทั้ง  
2ชุด)                              

 2.สําเนาใบอนุญาตผลิตหรือสําเนาใบอนุญาต

นําเขา แลวแตกรณี จํานวน 1 ฉบับ                           

- ขอเพ่ิมขอความ”ผลิตเฉพาะเพ่ือ หจก.สามเหรียญทอง
เลขที่ 104/2 หมูที่ 5 ถนนบรมราชชนนี แขวงตล่ิงชัน 
เขตตล่ิงชันกรงุเทพฯ” สําหรับขวดพลาสติกชนิด พีอี  
สีขาว ทุกขนาดบรรจ ุ
- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม

กับที่เคยไดรับอนุญาต 

-ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว

ยกเวนมีขอความ ”ผลิตเฉพาะเพื่อหจก.สามเหรียญทอง เลขที่ 

104/2 หมูที่ 5 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพฯ” เพิ่ม 

- ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ 8.4.5 ของระเบียบ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ

เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 

                             2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบับ 

2.2  อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………….............................. 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 

                       (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

 

สําหรับเจาหนาที่ 
  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได 

  ไมอนุญาต เนื่องจาก …………………………………………………………………………………….................................. 

                                                                                                     ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 

                                                                                                            (…..…………………………….)                                           

ตําแหนง ………………………………………...................... 

                                                                                                     วันที่ …………………………………………................... 

 



ตัวอยางที่ 5ข 
(ตัวอยางสําหรบัการอนุญาต) 

 
แบบ สบ.4               เลขรับที่ …10042/53……………....... 
               วันที่ ……15..พ.ค.53……………....... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานทีผ่ลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-………………….................................. 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................….................................. 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………........................... 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับ
อนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 
เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 

- ขอเพ่ิมขอความ”ผลิตเฉพาะเพ่ือ หจก.สามเหรียญทอง
เลขที่ 104/2 หมูที่ 5 ถนนบรมราชชนนี แขวงตล่ิงชัน 
เขตตล่ิงชันกรงุเทพฯ” สําหรับขวดพลาสติกชนิด พีอี  
สีขาว ทุกขนาดบรรจ ุ
- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม
กับที่เคยไดรับอนุญาต 
-ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว
ยกเวนมีขอความ ”ผลิตเฉพาะเพื่อหจก.สามเหรียญทอง เลขที่ 
104/2 หมูที่ 5 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ” เพิ่ม 
- ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ 8.4.5 ของระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                             2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบับ 

2.2  อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………….............................. 
ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 

                       (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 
 

                  สําหรับเจาหนาที่      การขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ                                
                                                                                                               สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                             

  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได                               การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก …………………………………………………………………………………………………… 

.............................................................................................................................................................................                   
                   
                                                                                              ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                    (…..…………………………….) 
                                                                                           ตําแหนง ………………............................................. 
                                                                                               วันที่…………………………………………….........  



ตัวอยางที่ 6ข/1 (กรณี สําหรบัสงเสริมการขายโดยของแถม) 
(ตัวอยางสําหรับการกรอกขอมูล) 

 
แบบ สบ.4               เลขรับที่ …………………………....... 
               วันที่ ……………………………….... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………............... 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…............ 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………............... 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 
เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 

 

 
 
 
หมายเหตุ : หลกัฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี ้  
1. แบบ สบ.4 จํานวน 2 ชุด (ลงลายมือชื่อจริง 
ทั้ง 2 ชุด)                                                    
2. สําเนาใบอนุญาตผลิต หรือสําเนาใบอนุญาต  
นําเขา แลวแตกรณี จํานวน 1 ฉบับ                 

- ขอเพ่ิมแบบฉลากโดยมีขอความสงเสริมการขาย

ช่ัวคราวเปน ”ซื้อผลิตภัณฑน้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี 

(ตรา ดาว) ขนาด 500 มิลลิลิตร ขึ้นไป แถมฟรี แกว  

1 ใบ” สําหรับฉลากขวดพลาสติกชนิด พีอี สีขาว 

- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม

กับที่เคยไดรับอนุญาต 

- ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 

ยกเวนมีขอความ ”ซื้อผลิตภัณฑ น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี 

(ตรา ดาว) ขนาด 500 มิลลิลิตร ขึ้นไป แถมฟรี แกว 1 ใบ” 

เพิ่ม 

- ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ 8.4.6 ของระเบียบ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 

เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)  
2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 

                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 
2.2  อื่น ๆ  …………………………………………………………………………………................. 

 
ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 

                (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 
 

สําหรับเจาหนาที่ 
  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก ……………………………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………….................... 

                                                                                                     ลงชือ่ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                             (…..…………………………….)                
                                                                                    ตําแหนง ……………………………………….......... 
                                                                                                           วันที่ …………………………………………............. 



ตัวอยางที่ 6ข/1 (กรณี สําหรบัสงเสริมการขายโดยของแถม) 
 (ตัวอยางสําหรับการอนุญาต) 

 
แบบ สบ.4               เลขรับที่ …10042/53……………...... 
               วันที่ ……15..พ.ค.53……………..... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………............... 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…............ 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………............... 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 
เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 

- ขอเพ่ิมแบบฉลากโดยมีขอความสงเสริมการขาย
ช่ัวคราวเปน ”ซื้อผลิตภัณฑน้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี 
(ตรา ดาว) ขนาด 500 มิลลิลิตร ขึ้นไป แถมฟรี แกว     
1 ใบ” สําหรับฉลากขวดพลาสติกชนิด พีอี สีขาว 
- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม
กับที่เคยไดรับอนุญาต 
- ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 
ยกเวนมีขอความ ”ซื้อผลิตภัณฑ น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี 
(ตรา ดาว) ขนาด 500 มิลลิลิตร ขึ้นไป แถมฟรี แกว 1 ใบ” เพิ่ม 
- ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ 8.4.6 ของระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)  

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………….................. 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

 

                        เจาหนาที่             การขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ 
                                                                                                               สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                             

  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได                               การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก …………………………………………………………………………………………………… 

.............................................................................................................................................................................                   
                   
                                                                                              ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                    (…..…………………………….) 
                                                                                           ตําแหนง ………………............................................. 
                                                                                                      วันที่……………………………………………………..   



ตัวอยางที่ 6ข/2 (กรณี การชิงโชค) 
(ตัวอยางสําหรับการกรอกขอมูล) 

 
แบบ สบ.4               เลขรับที่ …………………………....... 
               วันที่ ……………………………….... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………............... 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…............ 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………............... 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 
เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : หลกัฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี ้  
1. แบบ สบ.4 จํานวน 2 ชุด (ลงลายมือชื่อจริง 
ทั้ง 2 ชุด)                                                          
2. สําเนาใบอนุญาตผลิต หรือสําเนาใบอนุญาต  
นําเขา แลวแตกรณี จํานวน 1 ฉบับ                 

- ขอเพ่ิมแบบฉลากโดยมีขอความสงเสริมการขาย
ช่ัวคราวเปน ”ตัดฉลากดานหนาของผลิตภณัฑน้ําหวาน
กล่ินสตรอเบอรรี (ตรา ดาว) ขนาดใดก็ได เขียนชื่อ  
ที่อยู และเบอรโทรศัพท สงมาที่ เดนหลา เลขที่ 11/22 
ถนนสามเสน หมูที่ 2     แขวงนครไชยศรี  เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10110 ลุนรับมอเตอรไซด YAMAHA FINO  
วันละ 1 รางวัล หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2553” สําหรับ
ฉลากขวดพลาสติกชนิด พีอี สีขาว  
- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม
กับที่เคยไดรับอนุญาต 
- ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 
ยกเวนมีขอความ ”ตัดฉลากดานหนาของผลิตภัณฑน้ําหวาน
กล่ินสตรอเบอรรี (ตรา ดาว) ขนาดใดก็ได เขียนชื่อ ที่อยู และ
เบอรโทรศัพท สงมาที่ เดนหลา เลขที่ 11/22 ถนนสามเสน  
หมูที่ 2 แขวงนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10110 ลุนรับ
มอเตอรไซด YAMAHA FINO วันละ 1 รางวัล หมดเขตวันที่ 
31 สิงหาคม 2553” เพิ่ม 
- ขอรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการ
พนัน 
- ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ 8.4.6 ของระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)         

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  …………………………………………………………………………………................. 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

 

สําหรับเจาหนาที่ 
  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก ……………………………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………….................... 

                                                                                                     ลงชือ่ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                             (…..…………………………….)                
                                                                                    ตําแหนง ……………………………………….......... 
                                                                                                           วันที่ …………………………………………............. 

 



ตัวอยางที่ 6ข/2 (กรณี การชิงโชค) 
 (ตัวอยางสําหรับการอนุญาต) 

 
แบบ สบ.4               เลขรับที่ …10042/53……………...... 
               วันที่ ……15..พ.ค.53……………..... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………............... 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…............ 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………............... 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 
เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 

- ขอเพ่ิมแบบฉลากโดยมีขอความสงเสริมการขาย
ช่ัวคราวเปน ”ตัดฉลากดานหนาของผลิตภณัฑน้ําหวาน
กล่ินสตรอเบอรรี (ตรา ดาว) ขนาดใดก็ได เขียนชื่อ  
ที่อยู และเบอรโทรศัพท สงมาที่ เดนหลา เลขที่ 11/22 
ถนนสามเสน หมูที่ 2 แขวงนครไชยศรี  เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10110 ลุนรับมอเตอรไซด YAMAHA FINO  
วันละ 1 รางวัล หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2553” สําหรับ
ฉลากขวดพลาสติกชนิด พีอี สีขาว  
- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม
กับที่เคยไดรับอนุญาต 
- ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 
ยกเวนมีขอความ ”ตัดฉลากดานหนาของผลิตภัณฑน้ําหวาน
กล่ินสตรอเบอรรี (ตรา ดาว) ขนาดใดก็ได เขียนชื่อ ที่อยู และ
เบอรโทรศัพท สงมาที่ เดนหลา เลขที่ 11/22 ถนนสามเสน  
หมูที่ 2 แขวงนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10110 ลุนรับ
มอเตอรไซด YAMAHA FINO วันละ 1 รางวัล หมดเขตวันที่ 
31 สิงหาคม 2553” เพิ่ม 
- ขอรับรองวาเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติการ
พนัน 
- ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ 8.4.6 ของระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)         

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………….................. 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

 

                        เจาหนาที่             การขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ 
                                                                                                               สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                             

  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได                               การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก …………………………………………………………………………………………………… 

.............................................................................................................................................................................                   
                   
                                                                                              ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                    (…..…………………………….) 
                                                                                           ตําแหนง ………………............................................. 
                                                                                                      วันที่……………………………………………………..   



ตัวอยางที่ 6ข/3 (กรณี การรวมบริจาค) 
(ตัวอยางสําหรับการกรอกขอมูล) 

 
แบบ สบ.4               เลขรับที่ …………………………....... 
               วันที่ ………………………………..... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………............... 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…............ 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………............... 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 
เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : หลกัฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี ้  
1. แบบ สบ.4 จํานวน 2 ชุด (ลงลายมือชื่อจริง 
ทั้ง 2 ชุด)                                                            
2. สําเนาใบอนุญาตผลิต หรือสําเนาใบอนุญาต  
นําเขา แลวแตกรณี จํานวน 1 ฉบับ                 

-ขอเพ่ิมแบบฉลากโดยมีขอความสงเสริมการขาย
ช่ัวคราวเปน”ซื้อผลิตภัณฑน้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี 
(ตรา ดาว)ขนาดใดก็ไดจํานวน 1 ขวดโดย 1 ขวดมีคา
เทากับบริจาค 1 บาท เพ่ือสมทบทุนสรางอาคาร
โรงพยาบาล” สําหรับฉลากขวดพลาสติกชนิด พีอี สีขาว 
- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ..และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม
กับที่เคยไดรับอนุญาต 
-ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว
ยกเวนมีขอความ”ซื้อผลิตภัณฑน้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี 
(ตรา ดาว) ขนาดใดก็ไดจํานวน 1 ขวดโดย 1 ขวดมีคาเทากับ
บริจาค1บาทเพื่อสมทบทุนสรางอาคารโรงพยาบาล” เพิ่ม 
- ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ  8.4.6. ของระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 
  

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  …………………………………………………………………………………................. 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

 

สําหรับเจาหนาที่ 
  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก ……………………………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………….................... 

                                                                                                     ลงชือ่ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                             (…..…………………………….)                
                                                                                    ตําแหนง ……………………………………….......... 
                                                                                                           วันที่ …………………………………………............. 

 



ตัวอยางที่ 6ข/3 (กรณี การรวมบริจาค) 
 (ตัวอยางสําหรับการอนุญาต) 

 
แบบ สบ.4               เลขรับที่ …10042/53……………...... 
               วันที่ ……15..พ.ค.53……………..... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………............... 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…............ 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………............... 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 
เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 

-ขอเพ่ิมแบบฉลากโดยมีขอความสงเสริมการขาย
ช่ัวคราวเปน”ซื้อผลิตภัณฑน้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี 
(ตรา ดาว)ขนาดใดก็ไดจํานวน 1 ขวดโดย 1 ขวดมีคา
เทากับบริจาค 1 บาท เพ่ือสมทบทุนสรางอาคาร
โรงพยาบาล” สําหรับฉลากขวดพลาสติกชนิด พีอี สีขาว 
- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ..และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม
กับที่เคยไดรับอนุญาต 
-ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว
ยกเวนมีขอความ”ซื้อผลิตภัณฑน้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี 
(ตรา ดาว) ขนาดใดก็ไดจํานวน 1 ขวดโดย 1 ขวดมีคาเทากับ
บริจาค1บาทเพื่อสมทบทุนสรางอาคารโรงพยาบาล” เพิ่ม 
- ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ  8.4.6. ของระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)  

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………….................. 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

 

                        เจาหนาที่             การขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ 
                                                                                                               สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                             

  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได                               การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก …………………………………………………………………………………………………… 

.............................................................................................................................................................................                   
                   
                                                                                              ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                    (…..…………………………….) 
                                                                                           ตําแหนง ………………............................................. 
                                                                                                      วันที่……………………………………………………..   
 



ตัวอยางที่ 7ข 
(ตัวอยางสําหรับการกรอกขอมูล) 

 
แบบ สบ.4                เลขรับที่ …………………………...... 
                วันที่ ……………………………….... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………............... 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…............. 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………................ 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 
เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : หลกัฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี ้  
1. แบบ สบ.4 จํานวน 2 ชุด (ลงลายมือชื่อจริง 
ทั้ง 2 ชุด)                                                       
2. สําเนาใบอนุญาตผลิต หรือสําเนาใบอนุญาต  
นําเขา แลวแตกรณี จํานวน 1 ฉบับ                 

- ขอเพ่ิมแบบฉลากโดยเพิ่มสีพ้ืนฉลาก จาก “พ้ืนฉลากสี
ขาว”เปน “พ้ืนฉลากสีน้ําเงิน” สําหรับขวดพลาสติกชนิด 
พีอี สีขาวทุกขนาดบรรจ ุ
- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม
กับที่เคยไดรับอนุญาต 
- ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 
ยกเวนสีพื้นฉลาก 
- ขอรับรองขอความในฉลากตองมีลักษณะเห็นไดชัดเจนและ
อานไดงาย 
- ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ 8.4.7 ของระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 
                         

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………….................. 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

 

สําหรับเจาหนาที่ 
  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก ……………………………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………….................... 

                                                                                                     ลงชือ่ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                             (…..…………………………….)                
                                                                                    ตําแหนง ……………………………………….......... 
                                                                                                    วันที่ …………………………………………........ 
 



ตัวอยางที่ 7ข 
(ตัวอยางสําหรับการอนุญาต) 

 
แบบ สบ.4             เลขรับที่ …10042/53……………...... 
             วันที่ ……15..พ.ค.53……………..... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………............... 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…............. 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………................ 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 
เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 

- ขอเพ่ิมแบบฉลากโดยเพิ่มสีพ้ืนฉลาก จาก “พ้ืนฉลากสี
ขาว”เปน “พ้ืนฉลากสีน้ําเงิน” สําหรับขวดพลาสติกชนิด 
พีอี สีขาวทุกขนาดบรรจ ุ
- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม
กับที่เคยไดรับอนุญาต 
- ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 
ยกเวนสีพื้นฉลาก 
- ขอรับรองขอความในฉลากตองมีลักษณะเห็นไดชัดเจนและ
อานไดงาย 
- ขอรับรองการแกไขเปนไปตาม ขอ 8.4.7 ของระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 
                         

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………….................. 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

 

                  สําหรับเจาหนาที่      การขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ                                
                                                                                                               สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                             

  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได                               การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก …………………………………………………………………………………………………… 

.............................................................................................................................................................................                   
                   
                                                                                              ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                    (…..…………………………….) 
                                                                                           ตําแหนง ………………............................................. 
                                                                                          วันที…่…………………………………………………..   



ตัวอยางที่ 8ข 
(ตัวอยางสําหรบัการกรอกขอมูล) 

 
แบบ สบ.4                เลขรับที่ …………………………...... 
                วันที่ ……………………………….... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………............. 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…........... 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-……….............. 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 
เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : หลกัฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี ้  
1. แบบ สบ.4 จํานวน 2 ชุด (ลงลายมือชื่อจริง 
ทั้ง 2 ชุด)                                                              
2. สําเนาใบอนุญาตผลิต หรือสําเนาใบอนุญาต  
นําเขา แลวแตกรณี จํานวน 1 ฉบับ                 

-ขอแกไขเปล่ียนแปลงตําแหนงขอความผลิตโดยเดน
หลาเลขที่11/22 ถนน สามเสน หมูที่ 2 แขวงนครไชยศร ี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ จาก ”ดานซายของฉลากไปแสดง
ดานขวาของฉลากแทน” ในฉลากสําหรับขวดพลาสติก
ชนิด พีอี สีขาว ทุกขนาดบรรจ ุ
- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม
กับที่เคยไดรับอนุญาต 
- ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 
ยกเวนมีขอความ ”ผลิตโดยเดนหลาเลขที่11/22 ถนน สามเสน 
หมูที่ 2 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ แสดงดานขวา
ของฉลากแทน” 
- ขอรับรองการแกไขเปนไปตามขอ 8.4.8 ของระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)              

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………….................. 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

  

สําหรับเจาหนาที่ 
  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก ………………………………………………………………………………………................. 
……………………………………………………………………………………………………………................... 

                                                                                                      ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                              (…..…………………………….)                
                                                                                      ตําแหนง ………………………………………......... 
                                                                                                      วันที่ …………………………………………...... 



ตัวอยางที่ 8ข 
(ตัวอยางสําหรบัการอนุญาต) 

 
แบบ สบ.4                เลขรับที่ …10042/53……………...... 
                วันที่ ……15..พ.ค.53……………..... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………............. 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…........... 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-……….............. 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 
เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 

-ขอแกไขเปล่ียนแปลงตําแหนงขอความผลิตโดยเดน
หลาเลขที่11/22 ถนน สามเสน หมูที่ 2 แขวงนครไชยศร ี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ จาก ”ดานซายของฉลากไปแสดง
ดานขวาของฉลากแทน” ในฉลากสําหรับขวดพลาสติก
ชนิด พีอี สีขาว ทุกขนาดบรรจ ุ
- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม
กับที่เคยไดรับอนุญาต 
- ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 
ยกเวนมีขอความ ”ผลิตโดยเดนหลาเลขที่11/22 ถนน สามเสน 
หมูที่ 2 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ แสดงดานขวา
ของฉลากแทน” 
- ขอรับรองการแกไขเปนไปตามขอ 8.4.8 ของระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)              

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………….................. 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

  

                  สําหรับเจาหนาที่      การขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ                                
                                                                                                               สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                             

  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได                               การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก …………………………………………………………………………………………………… 

.............................................................................................................................................................................                   
                   
                                                                                              ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                    (…..…………………………….) 
                                                                                           ตําแหนง ………………............................................. 
                                                                                                      วันที่…………………………………………………….... 

 



ตัวอยางที่ 9ข 
(ตัวอยางสําหรบัการกรอกขอมูล) 

 
แบบ สบ.4                 เลขรับท่ี …………………………...... 
                 วันที่ ……………………………….... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………............... 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…............. 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………................ 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 
เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 

 

 
 
 
 
หมายเหตุ : หลกัฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี ้  
1. แบบ สบ.4 จํานวน 2 ชุด (ลงลายมือชื่อจริง 
ทั้ง 2 ชุด)                                                     
2. สําเนาใบอนุญาตผลิต หรือสําเนาใบอนุญาต  
นําเขา แลวแตกรณี จํานวน 1 ฉบับ                 

-ขอเพ่ิมแบบฉลากโดยเพิ่มขอความ“www.three-

home.com” ในฉลากสําหรับขวดพลาสติกชนิด พีอี  

สีขาว ทุกขนาดบรรจ ุ
- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม

กับที่เคยไดรับอนุญาต 

- ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 

ยกเวนมีขอความ ”www.three-home.com”เพิ่ม 

- ขอรับรองวาหากมีการโฆษณาในเวปไซดดังกลาวจะตอง

ไดรับอนุญาตจาก อย. กอน 

- ขอรับรองการแกไขเปนไปตามขอ 8.4.9 ของระเบียบ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 

เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                         2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  …………………………………………………………………………………... 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

 

สําหรับเจาหนาที่ 
  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก ……………………………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………….................... 

                                                                                                     ลงชือ่ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                             (…..…………………………….)                
                                                                                    ตําแหนง ……………………………………….......... 
                                                                                                          วันที่ …………………………………………........... 

 



ตัวอยางที่ 9ข 
(ตัวอยางสําหรบัการอนุญาต) 

 
แบบ สบ.4             เลขรับที่ …10042/53……………..... 
             วันที่ ……15..พ.ค.53…………….... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………............... 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…............. 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………................ 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 
เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 

-ขอเพ่ิมแบบฉลากโดยเพิ่มขอความ“www.three-

home.com” ในฉลากสําหรับขวดพลาสติกชนิด พีอี  

สีขาว ทุกขนาดบรรจ ุ
- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม

กับที่เคยไดรับอนุญาต 

- ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 

ยกเวนมีขอความ ”www.three-home.com”เพิ่ม 

- ขอรับรองวาหากมีการโฆษณาในเวปไซดดังกลาวจะตอง

ไดรับอนุญาตจาก อย. กอน 

- ขอรับรองการแกไขเปนไปตามขอ 8.4.9 ของระเบียบ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 

เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                         2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  …………………………………………………………………………………... 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

 

                  สําหรับเจาหนาที่      การขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ                                
                                                                                                               สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                             

  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได                               การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก …………………………………………………………………………………………………… 

.............................................................................................................................................................................                   
                   
                                                                                              ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                    (…..…………………………….) 
                                                                                           ตําแหนง ………………............................................. 
                                                                                          วันที…่…………………………………………………..   
 



ตัวอยางที่ 10ข 
(ตัวอยางสําหรบัการกรอกขอมูล) 

 
แบบ สบ.4                เลขรับที่ …………………………....... 
                วันที่ ………………………………..... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-………………….............. 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…............ 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………............... 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 

น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 
เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 

 

 
 
 
หมายเหตุ : หลกัฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี ้  
1. แบบ สบ.4 จํานวน 2 ชุด (ลงลายมือชื่อจริง 
ทั้ง 2 ชุด)                                                         
2. สําเนาใบอนุญาตผลิต หรือสําเนาใบอนุญาต  
นําเขา แลวแตกรณี จํานวน 1 ฉบับ                 

- ขอเพ่ิมแบบฉลากโดยเพิ่ม ”เครื่องหมายบารโคด และ 

สัญลักษณการรีไซเคิล” บนฉลากสําหรับขวดพลาสติก

ชนิด พีอี สีขาว ทุกขนาดบรรจ ุ

- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม

กับที่เคยไดรับอนุญาต 

- ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 

ยกเวนมี”เครื่องหมายบารโคด และสัญลักษณการรีไซเคิล”

เพิ่ม 

- ขอรับรองการแกไขเปนไปตามขอ 8.4.10 ของระเบียบ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 

เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                         2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………….................. 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

 

สําหรับเจาหนาที่ 
  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก ……………………………………………………………………………………….................. 
……………………………………………………………………………………………………………................... 

                                                                                                    ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                            (…..…………………………….)               
                                                                                     ตําแหนง ……………………………………….......... 
                                                                                                   วันที่ …………………………………………........ 
                                                                                     



ตัวอยางที่ 10ข 
(ตัวอยางสําหรบัการอนุญาต) 

 
แบบ สบ.4                เลขรับที่ …10042/53……………..... 
               วันที่ ……15..พ.ค.53……………..... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-………………….............. 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…............ 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………............... 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 
เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 

- ขอเพ่ิมแบบฉลากโดยเพิ่ม ”เครื่องหมายบารโคด และ 

สัญลักษณการรีไซเคิล” บนฉลากสําหรับขวดพลาสติก

ชนิด พีอี สีขาว ทุกขนาดบรรจ ุ

- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม

กับที่เคยไดรับอนุญาต 

- ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 

ยกเวนมี”เครื่องหมายบารโคด และสัญลักษณการรีไซเคิล”

เพิ่ม 

- ขอรับรองการแกไขเปนไปตามขอ 8.4.10 ของระเบียบ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 

เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                         2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………….................. 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

 

                  สําหรับเจาหนาที่      การขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ                                
                                                                                                               สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                             

  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได                               การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก …………………………………………………………………………………………………… 

.............................................................................................................................................................................                   
                   
                                                                                              ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                    (…..…………………………….) 
                                                                                           ตําแหนง ………………............................................. 
                                                                                          วันที…่…………………………………………………..   



ตัวอยางที่ 11ข 
(ตัวอยางสําหรบัการกรอกขอมูล) 

 
แบบ สบ.4                 เลขรับท่ี …………………………..... 
                 วันที่ ………………………………... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………................ 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…............. 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………................ 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 
เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี ้   

1. แบบ สบ.4 จํานวน 2 ชุด (ลงลายมือชื่อจริง 

ทั้ง 2 ชุด)                                                        

2. สําเนาหลักฐานเครื่องหมายฮาลาล 1 ฉบับ 

3.สําเนาใบอนุญาตผลิตหรือสําเนาใบอนุญาต

นําเขา แลวแตกรณี จํานวน 1 ฉบับ                     

- ขอเพ่ิมแบบฉลากโดยเพิ่ม ”เครื่องหมายฮาลาล” บน

ฉลากสําหรับขวดพลาสติกชนิด พีอี สีขาวทุกขนาดบรรจ ุ

- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม

กับที่เคยไดรับอนุญาต 

- ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 

ยกเวนมี”เครื่องหมายฮาลาล” เพิ่มและเครื่องหมายฮาลาลจะ

ไมติดทับขอความเดิมที่ไดรับอนุญาตแลว 

- ขอรับรองการแสดงเครื่องหมายนั้นตองปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของเครื่องหมายนั้นๆ และรักษาสถานภาพใหคงอยู

โดยตลอด 

- ขอรับรองการแกไขเปนไปตามขอ 8.4.11 ของระเบียบ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 

เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  …………………………………………………………………………………................... 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

 

สําหรับเจาหนาที่ 
  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก ……………………………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………….................... 

                                                                                                     ลงชือ่ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                              (…..…………………………….)                
                                                                                    ตําแหนง ………………………………………........ 
                                                                                                    วันที่ …………………………………………................... 



ตัวอยางที่ 11ข 
(ตัวอยางสําหรบัการอนุญาต) 

 
แบบ สบ.4                    เลขรับที่ …10042/53……………..... 
                    วันที่ ……15..พ.ค.53…………….... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………................ 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…............. 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………................ 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 
เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 

- ขอเพ่ิมแบบฉลากโดยเพิ่ม ”เครื่องหมายฮาลาล” บน
ฉลากสําหรับขวดพลาสติกชนิด พีอี สีขาวทุกขนาดบรรจ ุ
- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม
กับที่เคยไดรับอนุญาต 
- ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 
ยกเวนมี”เครื่องหมายฮาลาล” เพิ่มและเครื่องหมายฮาลาลจะ
ไมติดทับขอความเดิมที่ไดรับอนุญาตแลว 
- ขอรับรองการแสดงเครื่องหมายนั้นตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของเครื่องหมายนั้นๆ และรักษาสถานภาพใหคงอยู
โดยตลอด 
- ขอรับรองการแกไขเปนไปตามขอ 8.4.11 ของระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  …………………………………………………………………………………................... 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

 

                  สําหรับเจาหนาที่      การขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ                                
                                                                                                               สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                             

  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได                               การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก …………………………………………………………………………………………………… 

.............................................................................................................................................................................                   
                   
                                                                                              ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                    (…..…………………………….) 
                                                                                           ตําแหนง ………………............................................. 
                                                                                          วันที…่…………………………………………………..   



ตัวอยางที่ 12ข 
(ตัวอยางสําหรบัการกรอกขอมูล) 

 
แบบ สบ.4                เลขรับที่ …………………………..... 
                วันที่ ………………………………... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………................ 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................….............. 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………................. 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 
เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี ้   
1. แบบ สบ.4 จํานวน 2 ชุด (ลงลายมือชื่อจริง 
ทั้ง 2 ชุด)                                                              
2.สําเนาใบอนุญาตผลิตหรือสําเนาใบอนุญาต  
นําเขา แลวแตกรณี จํานวน 1 ฉบับ                      

-ขอเพ่ิมแบบฉลากโดยมี ”ขอความและสัญลักษณการ
แขงขันฟุตบอลโลก” บนฉลากสําหรับขวดพลาสติกชนิด 
พีอี สีขาว ทุกขนาดบรรจ ุ
- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม
กับที่เคยไดรับอนุญาต 
- ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 
ยกเวนมี”ขอความและสัญลักษณการแขงขันฟุตบอลโลก”เพิ่ม 
และสัญลักษณดังกลาวจะไมติดทับขอความเดิมที่ไดรับ
อนุญาตแลว 
- ขอรับรองวาหากเกิดกรณีฟองรองเกี่ยวกับขอความและการ
แสดงสัญลักษณการแขงขันฟุตบอลโลกบนฉลากบริษัทฯ จะ
เปนผูรับผิดชอบทั้งหมดแตเพียงผูเดียว 
- ขอรับรองการแกไขเปนไปตามขอ 8.4.12 ของระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)  

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                         2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………….................. 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                 (….....นายสนั่น...เดนหลา.........) 

 

สําหรับเจาหนาที่ 
  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก ……………………………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………….................... 

                                                                                                     ลงชือ่ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                              (…..…………………………….)              
                                                                                        ตําแหนง ………………………………………......... 
                                                                                                            วันที่ ………………………………………….......... 



ตัวอยางที่ 12ข 
(ตัวอยางสําหรบัการอนุญาต) 

 
แบบ สบ.4                เลขรับที่ …10042/53……………...... 
                วันที่ ……15..พ.ค.53……………..... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………................ 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................….............. 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………................. 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 
เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 

-ขอเพ่ิมแบบฉลากโดยมี ”ขอความและสัญลักษณการ
แขงขันฟุตบอลโลก” บนฉลากสําหรับขวดพลาสติกชนิด 
พีอี สีขาว ทุกขนาดบรรจ ุ
- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม
กับที่เคยไดรับอนุญาต 
- ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 
ยกเวนมี”ขอความและสัญลักษณการแขงขันฟุตบอลโลก”เพิ่ม 
และสัญลักษณดังกลาวจะไมติดทับขอความเดิมที่ไดรับ
อนุญาตแลว 
- ขอรับรองวาหากเกิดกรณีฟองรองเกี่ยวกับขอความและการ
แสดงสัญลักษณการแขงขันฟุตบอลโลกบนฉลากบริษัทฯ จะ
เปนผูรับผิดชอบทั้งหมดแตเพียงผูเดียว 
- ขอรับรองการแกไขเปนไปตามขอ 8.4.12 ของระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2)  

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                         2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………….................. 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                 (….....นายสนั่น...เดนหลา.........) 

 

                  สําหรับเจาหนาที่      การขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ                                
                                                                                                               สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                             

  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได                               การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก …………………………………………………………………………………………………… 

.............................................................................................................................................................................                   
                   
                                                                                              ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                    (…..…………………………….) 
                                                                                           ตําแหนง ………………............................................. 
                                                                                             วันที่……………………………………………………..   
 



ตัวอยางที่ 13ข 
(ตัวอยางสําหรบัการกรอกขอมูล) 

 
แบบ สบ.4                 เลขรับท่ี …………………………...... 
                วันที่ ………………………………..... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………................ 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................….............. 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………................. 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 

น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 
เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 
 
 

 

 

หมายเหตุ : หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี ้   

1. แบบ สบ.4 จํานวน 2 ชุด (ลงลายมือชื่อจริง 

ทั้ง 2 ชุด)                                                          

2.สําเนาใบอนุญาตผลิตหรือสําเนาใบอนุญาต 

นําเขา แลวแตกรณี จํานวน 1 ฉบับ                      

- ขอแกไขเปล่ียนแปลงกรรมวิธีการเก็บรักษา จาก “เก็บ

ที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส” เปน “เก็บที่อุณหภูมิ 4

องศาเซลเซียส” ในฉลากสําหรับขวดพลาสติกชนิด พีอี 

สีขาวทุกขนาดบรรจ ุ

- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม

กับที่เคยไดรับอนุญาต 

- ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 

ยกเวนมีขอความ ”เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส”แทน 

- ขอรับรองการแกไขเปนไปตามขอ 8.4.13 ของระเบียบ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 

เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………….................. 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                 (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

 

สําหรับเจาหนาที่ 
  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก ……………………………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………….................... 

                                                                                                      ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                              (…..…………………………….)                
                                                                                     ตําแหนง ………………………………………......... 
                                                                                                      วันที่ …………………………………………...... 

 



ตัวอยางที่ 13ข 
(ตัวอยางสําหรบัการอนุญาต) 

 
แบบ สบ.4                 เลขรับท่ี …10042/53…………….... 
                 วันที่ ……15..พ.ค.53……………... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………................ 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................….............. 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………................. 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 
เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 

- ขอแกไขเปล่ียนแปลงกรรมวิธีการเก็บรักษา จาก “เก็บ

ที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส” เปน “เก็บที่อุณหภูมิ 4

องศาเซลเซียส” ในฉลากสําหรับขวดพลาสติกชนิด พีอี 

สีขาวทุกขนาดบรรจ ุ

- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม

กับที่เคยไดรับอนุญาต 

- ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 

ยกเวนมีขอความ ”เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส”แทน 

- ขอรับรองการแกไขเปนไปตามขอ 8.4.13 ของระเบียบ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………….................. 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                 (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

 

                  สําหรับเจาหนาที่      การขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ                                
                                                                                                               สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                             

  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได                               การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก …………………………………………………………………………………………………… 

.............................................................................................................................................................................                   
                   
                                                                                              ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                    (…..…………………………….) 
                                                                                           ตําแหนง ………………............................................. 
                                                                                          วันที…่…………………………………………………..   



ตัวอยางที่ 14ข 

(ตัวอยางสําหรบัการกรอกขอมูล) 

 

แบบ สบ.4                 เลขรับท่ี …………………………..... 

                 วันที่ ………………………………... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  

ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………................. 

ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…............... 

จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………................. 

เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่

ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 

น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 

เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 

 

 

 

หมายเหตุ : หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี ้   

1. แบบ สบ.4 จํานวน 2 ชุด (ลงลายมือชื่อจริง 

ทั้ง 2 ชุด)                                                      

2.สําเนาใบอนุญาตผลิตหรือสําเนาใบอนุญาต

นําเขา แลวแตกรณี จํานวน 1 ฉบับ                      

- ขอแจงการเปล่ียนแปลงราคาสินคา จาก “20 บาท” 

เปน “....... บาท” ในฉลากสําหรับขวดพลาสติกชนิด พีอี 

สีขาว ทุกขนาดบรรจ ุ 

- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม

กับที่เคยไดรับอนุญาต 

-ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 

ยกเวนมีขอความ ”........บาท”แทน 

- ขอรับรองการแกไขเปนไปตามขอ 8.4.14 ของระเบียบ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 

เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 

                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………….................. 

 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 

                 (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

 

สําหรับเจาหนาที่ 
  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได 

  ไมอนุญาต เนื่องจาก ……………………………………………………………………………………….................. 

…………………………………………………………………………………………………………….................... 

                                                                                                     ลงชือ่ ………………………………… ผูอนุญาต 

                                                                                                             (…..…………………………….)                

                                                                                     ตําแหนง ……………………………………….......... 

                                                                                                     วันที่ …………………………………………....... 
                                                                                     



ตัวอยางที่ 14ข 
(ตัวอยางสําหรบัการอนุญาต) 

 
แบบ สบ.4                 เลขรับท่ี …10042/53……………..... 
                 วันที่ ……15..พ.ค.53…………….... 

แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร 

1.  ขาพเจา ..นายสนั่น.......เดนหลา........…… เปนผูดําเนินกิจการของสถานที่ผลิต/นําเขา  
ชื่อ ……เดนหลา.............…………………….. เลขที่ ..11/22………. ตรอก/ซอย ……-…………………................. 
ถนน ..สามเสน......... หมูที่ ..2… ตําบล/แขวง …นครไชยศรี.......…… อําเภอ/เขต …ดุสิต..................…............... 
จังหวัด …กรุงเทพฯ.……. รหัสไปรษณีย ..10110…โทรศัพท 02-1117888….. โทรสาร …………-………................. 
เลขสถานที่ผลิต/นําเขาอาหาร ………10-1-xxxxx…………………………………. ขอแกไขรายละเอียดของอาหารที่
ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแกไข 
น้ําหวานกลิ่นสตรอเบอรรี (ตรา ดาว)/ 
เลขสารบบอาหาร 10-1-xxxxx-x-xxxx 

- ขอแจงการเปล่ียนแปลงราคาสินคา จาก “20 บาท” 

เปน “....... บาท” ในฉลากสําหรับขวดพลาสติกชนิด พีอี 

สีขาว ทุกขนาดบรรจ ุ 

- ขอรับรองสูตรสวนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม

กับที่เคยไดรับอนุญาต 

-ขอรับรองฉลากมีขอความตรงตามที่ไดรับอนุญาตไวแลว 

ยกเวนมีขอความ ”........บาท”แทน 

- ขอรับรองการแกไขเปนไปตามขอ 8.4.14 ของระเบียบ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยการดําเนินการ 

เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 

2.  ขาพเจาไดสงหลักฐานดังนี้ 
                          2.1  แบบการแกไขรายละเอียดของอาหารที่ไดรับอนุญาตใชฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) จํานวน 2 ฉบบั 

2.2  อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………….................. 
 

ลงชื่อ ……สนั่น....เดนหลา..………… ผูยื่นคําขอ 
                 (……..นายสนั่น...เดนหลา...…..) 

 

                  สําหรับเจาหนาที่      การขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบ                                
                                                                                                               สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย                             

  อนุญาตใหแกไขรายละเอียดดังกลาวขางตนได                               การดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 2) 
  ไมอนุญาต เนื่องจาก …………………………………………………………………………………………………… 

.............................................................................................................................................................................                   
                   
                                                                                              ลงชื่อ ………………………………… ผูอนุญาต 
                                                                                                    (…..…………………………….) 
                                                                                           ตําแหนง ………………............................................. 
                                                                                            วันที…่…………………………………………………..   

 


