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ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร  (ฉบับที่  4)   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงการดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   
ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
ประกอบกับความในข้อ  ๗  ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๓๖๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เร่ือง   
การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ  ลงวันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนินการ  
เก่ียวกับเลขสารบบอาหาร  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕60” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  5  (5.3)  แห่งระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2557  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๕.๓ กลุ่มที่สาม  (XXXXX)  ประกอบด้วย  ตัวเลขห้าหลัก  แสดงถึง   
 ๕.๓.๑ เลขสถานที่ ผลิ ตอาหารหรื อ เลขสถานที่ นํ า เข้ าอาหารที่ ไ ด้ รับอนุญาต 

และปีพุทธศักราชที่อนุญาต  โดยตัวเลขสามหลักแรกของกลุ่มที่สาม  คือ  เลขสถานที่ผลิตอาหารหรือ 
เลขสถานที่นําเข้าอาหารแล้วแต่กรณี  และตัวเลขสองหลักสุดท้ายของกลุ่มที่สาม  คือ  ตัวเลขสองหลักสุดท้าย
ของปีพุทธศักราชที่ได้รับอนุญาต  เช่น  ๐๐๒๔๑  แทน  เลขสถานท่ีผลิตอาหารหรือสถานท่ีนําเข้าอาหาร
ซึ่งได้รับอนุญาตลําดับที่สอง  ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๑  หรือ 

 ๕.๓.๒ เลขสถานที่ผลิตอาหารที่เปลี่ยนสภาพจากที่ไม่เข้าข่ายโรงงานเป็นสถานที่ผลิต
อาหารที่เข้าข่ายโรงงาน  ที่ได้รับอนุญาตผลิตอาหารตามมาตรา  ๑๔  จากผู้อนุญาตเรียบร้อยแล้ว   
อาจนําเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานเดิมที่ได้รับอนุญาตมาใช้ก็ได้  ทั้งนี้เม่ือได้รับใบอนุญาต
ผลิตอาหารแล้ว  ให้เลขสารบบอาหารสําหรับอาหารที่ได้ รับอนุญาตไว้แล้วสามารถผลิตได้ต่อไป   
ยกเว้นกรณีอาหารควบคุมเฉพาะต้องย่ืนคําขอตามแบบ  อ.๑๗  ท้ายกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๒)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ก่อน  และให้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้รับอนุญาตเลข
สถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงานย่ืนขอตั้งโรงงานผลิตอาหารต่อผู้อนุญาต  ไม่รวมถึงกรณีที่พนักงาน
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เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้รับอนุญาตมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ผลิตอาหารจนเข้าข่ายโรงงานโดยไม่ได้รับ
อนุญาต” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ  7  แห่งระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วย 
การดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2557  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  7  การขอรับเลขสารบบอาหารของอาหารตามข้อ  4  ต้องปฏิบัติตามบัญชีหมายเลข  2  
แนบท้ายระเบียบนี้  สําหรับอาหารที่กําหนดตามบัญชีหมายเลข  3  แนบท้ายระเบียบนี้  ให้ย่ืนรายละเอียด
ของอาหาร  และหลักฐานเพิ่มเติมตามบัญชีหมายเลข  3 

ผู้ได้รับเลขสารบบอาหารตามวรรคหนึ่ง  จะต้องมีเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ 
ไว้สําหรับการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเข้าด้วย  อย่างน้อย  ได้แก่   
สูตรส่วนประกอบ  100%  รายละเอียดกรรมวิธีการผลิต  และชนิดภาชนะบรรจุ  และสําหรับผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารต้องจัดเตรียม  Raw  Material  Specification  เพิ่มเติมไว้ด้วย”   

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ  9  แห่งระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วย 
การดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2557  และ
ให้ใช้ความความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 9 ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจในการสั่งยกเลิกหลักฐานการได้เลขสารบบอาหาร  ถ้าปรากฏว่า
อาหารนั้น  มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

  9.๑ เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา  ๒๖   
  9.๒ เป็นอาหารปลอมตามมาตรา  ๒๗ 
  9.๓ เป็นอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา  ๒๘   
  9.๔ เป็นอาหารที่มีลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๙ 
  9.5 เป็นอาหารที่เปลี่ยนวัตถุประสงค์  หรือที่หวังผลเป็นยา  วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท  

ยาเสพติดให้โทษ  เคร่ืองสําอาง  หรือเครื่องมือแพทย์ 
  9.6 เ ป็นอาหารที่ มีฉลากหรือเอกสารกํา กับผลิต ภัณฑ์ที่ แสดงสรรพคุณ  

คุณประโยชน์เป็นยา  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  ยาเสพติดให้โทษ  เคร่ืองสําอาง  หรือเครื่องมือแพทย์ 
  9.7 เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า  ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  ผู้ว่าจ้างผลิต  ผู้ว่าจ้างนําเข้า  

เจ้าของผลิตภัณฑ์  ผู้จัดจําหน่าย  หรือผู้แทนจําหน่าย  กระทําการโฆษณาคุณประโยชน์  คุณภาพ  หรือ
สรรพคุณของอาหาร  อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร  ตามมาตรา  40   

  9.8 เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่าผลิตจากสถานที่ผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงจนเข้าข่าย
เป็นโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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  9.9 เป็นอาหารที่ได้ รับอนุญาตให้ใช้ฉลากไว้แล้ว  แต่มิได้มาย่ืนคําขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการที่ไม่ถูกต้อง  ภายในระยะเวลาที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ เ ก่ียวข้อง 
ได้กําหนดไว้ 

  9.10 เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า  สถานที่ผลิตอาหาร  หรือสถานที่นําเข้า  ได้เลิกกิจการ
แล้ว  หรือไม่มีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  อุปกรณ์  หรือไม่มีสภาพที่จะผลิตหรือนําเข้าอาหารได้   

  9.11 เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า  ภายหลังได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว  ปรากฏว่า  
ผู้ผลิต  ผู้นําเข้าไม่ปฏิบัติตามวรรคสองของข้อ  7  ดังนี้ 

   (1) ไม่พบหรือไม่มีเอกสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  ณ  สถานที่ผลิต
หรือสถานที่นําเข้า  ได้แก่  สูตรส่วนประกอบ  100%  รายละเอียดกรรมวิธีการผลิต  หรือชนิดภาชนะบรรจุ  
ของผลิตภัณฑ์  ซึ่งในข้ันตอนการขอรับเลขสารบบอาหารไม่มีการแจ้งข้อมูลดังกล่าวกับผู้อนุญาต  หรือ 

   (2) มีรายละเอียดที่เป็นสาระสําคัญของเอกสารและข้อเท็จจริง  ได้แก่   
สูตรส่วนประกอบ  100%  กรรมวิธีการผลิต  ภาชนะบรรจุ  หรือ  Raw  material  Specification  
(แล้วแต่กรณี)  ของผลิตภัณฑ์  ซึ่งในข้ันตอนการขอรับเลขสารบบอาหาร  มีการแจ้งข้อมูลดังกล่าวกับผู้
อนุญาต  ไม่ตรงหรือ  ไม่สอดคล้องกับข้อมูลหรือเอกสารประเมินผลิตภัณฑ์ที่ได้แจ้งไว้  เม่ือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  ณ  สถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเข้า 

  9.12 เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า  ประเภทของอาหารไม่ตรงตามที่ได้แจ้งไว้ 
ต่อผู้อนุญาต   

  9.13 เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า  สถานที่ผลิตหรือผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามที่
ผู้ประกอบการได้รับรองไว้ในแบบคําขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร  หรือคําขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหาร  
หรือคําขอรับเลขสารบบอาหาร  หรือคําขอแก้ไขรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว   

  9.14 เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า  มีการขอรับเลขสารบบอาหารไม่เป็นไป 
ตามบัญชีหมายเลข  2” 

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ  10  (10.2)  แห่งระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2557  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“10.2  การแจ้งยกเลิกเลขสารบบอาหาร  ให้ผู้อนุญาตทําเป็นหนังสือถึงผู้ที่ได้รับเลขสารบบอาหาร  
ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้รับอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่ง  ให้ปิดคําสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย 
ซึ่งเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ผลิต  สถานที่นําเข้า  สถานที่จําหน่าย  หรือสถานท่ีทําการของผู้รับอนุญาต  
และให้ถือว่าผู้รับอนุญาตได้ทราบคําสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดคําสั่ง  ทั้งนี้  การทําหนังสือและปิดคําสั่งให้ 
ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” 
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ข้อ 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  11  แห่งระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2557   

“ข้อ  ๑๑  กรณีที่ผู้ รับอนุญาตมีความประสงค์จะขอยกเลิกเลขสารบบอาหารหรือยกเลิก
ใบอนุญาตผลิตอาหาร  (อ.2)  หรือยกเลิกใบอนุญาตนําเข้าอาหาร  (อ.7)  หรือยกเลิกคําขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  (สบ.1)  ให้ผู้ รับอนุญาตย่ืนคําขอยกเลิกการอนุญาต/เลขสารบบอาหาร   
แนบท้ายระเบียบนี้  หรือหนังสือแจ้งความประสงค์พร้อมส่งหลักฐานการได้รับอนุญาตฉบับจริง   
ต่อเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  หรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่เป็นผู้อนุญาต  
ให้ผู้อนุญาตทําเป็นหนังสือหรือยกเลิกในฐานการอนุญาต   

ทั้งนี้  การยกเลิกใบอนุญาตผลิตอาหาร  (อ.2)  หรือยกเลิกใบอนุญาตนําเข้าอาหาร  (อ.7)   
หรือยกเลิกคําขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  (สบ.1)  มีผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ 
เลขสารบบอาหารภายใต้ใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นสภาพไปด้วยทุกรายการ” 

ข้อ ๘ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ท้ายแบบฟอร์มคําขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร   (สบ .3)   
ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร  (สบ.5)  ใบจดทะเบียน/แจ้งรายละเอียดอาหาร  (สบ.7)  
แห่งระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร   
พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2557  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“ผู้อนุญาตสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหลักฐานการได้รับเลขสารบบอาหาร  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา  ๒๖   
๒. เป็นอาหารปลอมตามมาตรา  ๒๗ 
๓. เป็นอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา  ๒๘   
๔. เป็นอาหารที่มีลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๙ 
5. เป็นอาหารที่เปลี่ยนวัตถุประสงค์  หรือที่หวังผลเป็นยา  วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท   

ยาเสพติดให้โทษ  เคร่ืองสําอาง  หรือเครื่องมือแพทย์ 
6. เป็นอาหารที่มีฉลากหรือเอกสารกํากับผลิตภัณฑ์ที่แสดงสรรพคุณ  คุณประโยชน์เป็นยา   

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  ยาเสพติดให้โทษ  เคร่ืองสําอาง  หรือเครื่องมือแพทย์ 
7. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า  ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  ผู้ว่าจ้างผลิต  ผู้ว่าจ้างนําเข้า  เจ้าของผลิตภัณฑ์  

ผู้จัดจําหน่าย  หรือผู้แทนจําหน่าย  กระทําการโฆษณาคุณประโยชน์  คุณภาพ  หรือสรรพคุณของอาหาร  
อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร  ตามมาตรา  40 

8. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่าผลิตจากสถานที่ผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงจนเข้าข่ายเป็น
โรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 

9. เป็นอาหารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากไว้แล้ว  แต่มิได้มายื่นคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ที่ไม่ถูกต้อง  ภายในระยะเวลาที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

10. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า  สถานที่ผลิตอาหาร  หรือสถานที่นําเข้า  ได้เลิกกิจการแล้ว  
หรือไม่มีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  อุปกรณ์  หรือไม่มีสภาพที่จะผลิตหรือนําเข้าอาหารได้   

11. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า  ภายหลังได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว  ปรากฏว่า  ผู้ผลิต  
ผู้นําเข้าไม่ปฏิบัติตามวรรคสองของข้อ  7  ดังนี้ 

 (1) ไม่พบหรือไม่มีเอกสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  ณ  สถานที่ผลิตหรือสถานที่
นําเข้า  ได้แก่  สูตรส่วนประกอบ  100%  รายละเอียดกรรมวิธีการผลิต  หรือชนิดภาชนะบรรจุ  ของผลิตภัณฑ์  
ซึ่งในข้ันตอนการขอรับเลขสารบบอาหารไม่มีการแจ้งข้อมูลดังกล่าวกับผู้อนุญาต  หรือ 

 (2) มีรายละเอียดที่เป็นสาระสําคัญของเอกสารและข้อเท็จจริง  ได้แก่  สูตรส่วนประกอบ  100%  
กรรมวิธีการผลิต  ภาชนะบรรจุ  หรือ  Raw  material  Specification  (แล้วแต่กรณี)  ของผลิตภัณฑ์  
ซึ่งในข้ันตอนการขอรับเลขสารบบอาหาร  มีการแจ้งข้อมูลดังกล่าวกับผู้อนุญาต  ไม่ตรงหรือไม่สอดคล้อง  
กับข้อมูลหรือเอกสารประเมินผลิตภัณฑ์ที่ได้แจ้งไว้  เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  ณ  สถานที่ผลิต
หรือสถานที่นําเข้า 

12. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า  ประเภทของอาหารไม่ตรงตามที่ได้แจ้งไว้ต่อผู้อนุญาต   
13. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า  สถานที่ผลิตหรือผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามที่ผู้ประกอบการได้

รับรองไว้ในแบบคําขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร  หรือคําขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหาร  หรือคําขอรับเลข
สารบบอาหาร  หรือคําขอแก้ไขรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว   

14. เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า  มีการขอรับเลขสารบบอาหารไม่เป็นไปตามบัญชีหมายเลข  2” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
วันชัย  สัตยาวุฒิพงศ์ 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 



แบบขอยกเลิกใบอนุญาต/เลขสารบบอาหาร 
 

วันที่ .............................................. 
 
เรื่อง ขอยกเลิกใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร/ใบอนุญาตผลิตอาหาร/สบ.1/เลขสารบบอาหาร 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับจริง) จ านวน..............ฉบับ 
2.  ใบอนุญาตผลิตอาหาร (ฉบับจริง) จ านวน..............ฉบับ 
3.  ค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)  จ านวน..............ฉบับ 

(ฉบับจริง) 
4.  ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (ฉบับจริง) จ านวน..............รายการ 
5.  ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3) (ฉบับจริง) จ านวน..............รายการ 
6.  ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5) จ านวน..............รายการ 

(ฉบับจริง) 
7.  อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................ จ านวน..............รายการ 

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

ด้วย (ชื่อผู้รับอนุญาต) ................................................................................................... ผู้ได้รับ 
ใบอนุญาต   น าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร เลขสถานที่ ........................................ 

  ผลิตอาหาร เลขสถานที่ ........................................ 
  ค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) เลขสถานที ่............................ 
  เลขสารบบอาหารที่ ...................................................................................................................  

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

...................................................................................................................................................  
มีความประสงค์ขอยกเลิกใบอนุญาต/เลขสารบบอาหารดังกล่าว เนื่องจาก ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
โดยได้แนบเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยมาพร้อมนี้ และรับทราบว่าการยกเลิกใบอนุญาตมีผลให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้
ใบอนุญาตนั้นๆสิ้นสภาพไปด้วยทุกรายการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  จะเป็นพระคุณ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1.  ผู้แจ้งยกเลิกใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดา ต้องเป็นผู้รับอนุญาตตามใบอนุญาตน้ันๆ หรือทายาท (กรณีผู้รับอนุญาตเสียชีวิต) 

2.  กรณีนิติบุคคลต้องเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในหนังสือรับรองนิติบุคคลเท่าน้ัน 

3.  แนบส าเนาใบแจ้งความ กรณีไม่แนบใบอนุญาต/ใบส าคัญ/แบบจดแจ้ง ฉบับจริง 

(ระบุเลข 13 หลัก กรณีแจ้งยกเลิกผลิตภัณฑ์) 


