
 

 

ตุลาคม 2565 
แบบตรวจสอบค ำขอและบนัทึกข้อบกพร่องส ำหรับอำหำรประเภท  

เมล็ดกัญชง น  ำมนัจำกเมล็ดกัญชง โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง  
น  ำมันจำกเมล็ดกญัชงหรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง 

 เมล็ดกัญชง           น  ำมันจำกเมล็ดกญัชง    โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง        

 ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น  ำมนัจำกเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจำกเมล็ดกัญชง (โปรดระบุหมวดอำหำร ...........)     

 ผลิตหรือแบ่งบรรจุ ดูส่วนท่ี 1            ผลิตเพ่ือกำรส่งออกเท่ำนั น ดูส่วนท่ี 2 

ชื่อ-สกุล ผูย้ื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ...................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์.................................................................. E-mail..................................................... 
ชื่อสถานที่ผลิต/น าเข้า.............................................................................เลขที่ใบอนุญาตผลิต/น าเข้า/สถานที่ผลิต.............................. 
ชื่ออาหาร (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่ออาหาร (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 

 

ข้อแนะน ำก่อนยื่นค ำขอผ่ำน
ระบบ E-Submission 

1.จั ด เต รียมและทวนสอบ
เอกสำรให้ครบถ้วนถูกต้อง 
2.ศึกษำข้อมูลโดยละเอียดใน
คู่ มื อ ส ำห รับ ป ระช ำช น ที่
เว็บไซต์กองอำหำร >> คู่มือ
ส ำห รับประชำชน  ล ำดับที่ 
5.11 
 

 

รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร 

(เอกสำรแนบเป็นสกุลไฟล์ PDF และฉลำกอำหำรเป็นสกุลไฟล ์JPEG เท่ำนั น) 

ผู้ยื่นค ำขอตรวจสอบ 

ส่วนที่ 1 กรณีผลิต/แบ่งบรรจุเพ่ือจ ำหน่ำยในประเทศไทย  

1. ค าขออิเล็กทรอนิกส์ (ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (อ.17) กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารเข้าข่ายโรงงาน หรือ ค าขออนุญาตใช้

ฉลากอาหาร (สบ.3) กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน) 

 

2. สูตรส่วนประกอบครบ 100%  

    ยกเว้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้แสดงสูตรส่วนประกอบต่อ 1 หน่วย  

 

3. กรรมวิธีการผลิตของผลิตภัณฑ์    

4. ข้อก าหนดเฉพาะ (Specification) ของวัตถุดิบ (ถ้ามี)  

5. ข้อก าหนดเฉพาะ (Specification) ของผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)  

6. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหาร ครบทุกรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ  

(ศึกษาเพิ่มเติมตามคู่มือรายการตรวจวิเคราะห์อาหารควบคุมเฉพาะและอาหารก าหนดคุณภาพมาตรฐาน 9 ประเภท)  

 

  - อายุรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกรายงานฯ  

- ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ต้องเป็นของรัฐ หรือที่รัฐรับรอง หรือห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เอกชน ต้องได้รับ ISO17025  

พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ(กรณีที่มีการระบุ accreditation ISO 17025 ในใบรายการผลวิเคราะห์แล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสาร scope of 

accreditation จากหน่วยรับรองระบบห้องปฏิบัติการ(Accreditation Body) 

- หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล กรณีไม่ใช่ห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานรัฐ  

 

- ผลการตรวจวิเคราะห์สอดคล้องประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง  

7. กรณีอาหารชนิดตามประกาศฯ ฉบับที่ 394 ที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการและค่าพลังงาน น้ าตาล ไขมัน โซเดียม (GDA)  

ให้ยื่นรายงานผลวิเคราะห์โภชนาการ 

 

8. กรณีฉลากแสดงการกล่าวอ้างโภชนาการให้ยื่นรายงานผลตรวจวิเคราะห์โภชนาการ  
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รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร 

(เอกสำรแนบเป็นสกุลไฟล์ PDF และฉลำกอำหำรเป็นสกุลไฟล์ JPEG เท่ำนั น) 

ผู้ยื่นค ำขอตรวจสอบ 

9. ค ารับรองการใช้ภาชนะบรรจุอาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ภาชนะบรรจุ โดยมีเอกสาร

หลักฐานรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ภาชนะบรรจุ เก็บไว้ ณ สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต 

 

10. เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น เอกสารหลักฐานการได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีแสดงข้อความ  

ออร์กานิก (organic) 

 

11. เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารของวัตถุดิบ (ถ้ามี) (จัดเตรียมไว้เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลในระบบ)  

12. เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารของผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) (จัดเตรียมไว้เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลในระบบ)  

13. ฉลากอาหารภาษาไทย ส าหรับจ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค หรือผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้ปรุง หรือ ผู้จ าหน่ายอาหาร (ฉลากสี หรือ

ขาวด าให้แจ้งสีพื้น,รูปภาพ/สัญลักษณ์,ตัวอักษร)   

 

- ชื่ออาหาร โดยมีค าว่า “เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง” ที่ใช้เป็นส่วนประกอบ  

- “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” ก ากับชื่ออาหาร กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   

- ตรา/เครื่องหมายการค้า (ถ้ามี)  

- เลขสารบบอาหาร        

   - ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ  

 (ผู้ผลิต/ผลิตโดย, ผู้แบ่งบรรจุ/แบ่งบรรจุโดย แล้วแต่กรณี)  

 (หรือผู้ผลิต/แบ่งบรรจุจะแสดงชื่อและที่ตั้งส านักงานใหญ่ให้มีข้อความว่า“ส านักงานใหญ่) 

 

- ปริมาณของอาหาร (น้ าหนักสุทธิ, ปริมาตรสุทธิ) 

  กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปเม็ดหรือแคปซูล ให้แสดงจ านวนบรรจุ  

 

- ส่วนประกอบที่ส าคัญเป็นร้อยละของน้ าหนัก เรียงล าดับปริมาณจากมากไปน้อย  

  กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้แสดงสูตรส่วนประกอบต่อ 1 หน่วยบริโภค 

 

- วัน เดือนและปี ควรบริโภคก่อนหรือหมดอายุ กรณีอายุการเก็บรักษาไม่เกิน 90 วัน 

- วัน เดือนและปี หรือ เดือนและปี ควรบริโภคก่อนหรือหมดอายุ กรณีอายุการเก็บรักษาเกิน 90 วัน  

 

- ค าแนะน าในการเก็บรักษา โดยเฉพาะภายหลังการเปิดใช้  

- วิธีเตรียม (ถ้ามี)  

- ค าแนะน าในการใช้    

- ข้อมูลส าหรับผู้แพอ้าหาร (ถ้ามี) (มี.../มี...ไว้ในกรอบโดยสีของตัวอกัษรต้องตัดกับสีพื้นของกรอบ  และสีของกรอบตัดกับสีพื้น

ของฉลาก หรืออาจมี.../อาจมี...ไว้ในกรอบโดยสีของตัวอักษรต้องตัด กับสีพื้นของกรอบและสีของกรอบตัดกับสีพื้นฉลาก) แสดงไว ้

ที่ด้านล่างของการแสดงสูตรส่วนประกอบ  

 

   - กลุ่มหน้าที่วัตถุเจือปนอาหารร่วมกับชื่อเฉพาะ หรือ INS number หรือแสดงค าว่า “วัตถุเจือปนอาหาร” ร่วมกับชื่อเฉพาะ 

หรือ INS number (ถ้ามี)  

ยกเว้น กรณีวัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล วัตถุกันเสีย และวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร ให้ระบุหน้าที่และชื่อเฉพาะ 

      กรณีสีธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์ ให้ระบุ สีธรรมชาติ/สีสัเคราะห์ ตามด้วยชื่อเฉพาะหรือ INS number  

 

- ข้อความ “แต่งกลิ่นธรรมชาติ” หรือ “แต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติ หรือ “แต่งกลิ่นสังเคราะห์” (ถ้ามี)  

- ข้อความ “ค าเตือน” ด้วยตัวอักษรไม่เล็กกว่า 1.5 มม. ในกรอบสี่เหลี่ยม สีของอักษรตัดกับสีของพื้นกรอบ และสีกรอบตัดกับ  

สีของพื้นฉลาก  

 

- ข้อความ “เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน”  

- ข้อความ “หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที”  

- ข้อความ “อาจมีสาร THC และ CBD ซ่ึงผู้ที่แพ้หรือไวต่อสารดังกล่าวควรระวังในการรับประทาน”  

- ข้อความ “ข้อมูลส าหรับผู้แพ้อาหาร: มีโปรตีนจากเมล็ดกัญชง” กรณีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของโปรตีนจากเมล็ดกัญชง  
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รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร 

(เอกสำรแนบเป็นสกุลไฟล์ PDF และฉลำกอำหำรเป็นสกุลไฟล ์JPEG เท่ำนั น) 

ผู้ยื่นค ำขอตรวจสอบ 

- ข้อความ “ผลิตภัณฑ์นี้ให้กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 6 ได้แก่ กรดไลโนเลอิก และกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 3 ได้แก่ กรดแอลฟ่า-ไลโนเลนิก  

ใน 1 (หน่วย) มีน้ ามันจากเมล็ดกัญชง...(ระบุ)....มก. ประกอบด้วย กรดไลโนเลอิก ...(ระบุ)...มก. กรดแอลฟ่า-ไลโนเลนิก...(ระบุ)... มก.”  

กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีเมล็ดกัญชงหรือน้ ามันจากเมล็ดกัญชงเป็นส่วนประกอบ 

 

- ข้อความ “ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจ า” กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

- ข้อความ “ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค” ด้วยตัวอักษรหนาทึบในกรอบสี่เหลี่ยม สีของตัวอักษรตัดกับสีของพื้นกรอบ 

และสีของกรอบตัดกับสีของพื้นฉลาก กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

 

- ข้อความอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด (ถ้ามี)   
- ไม่มีการกล่าวอ้างชนิดและปริมาณ รวมถึงการกล่าวอ้างทางสุขภาพของสาร THC และ CBD  

   - ไม่มีการแสดงรูปภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความส่วนอื่นๆ ของกัญชงหรือในความหมายท านองเดียวกัน ยกเว้นส่วนของ  
เมล็ดกัญชงที่ใช้เป็นส่วนประกอบ  

 

   - ค าเตือนอื่นๆ ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เร่ือง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะ
บรรจุ และในประกาศกระทรวงสาธารณสุขของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ (เช่น เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร) 

 

-  ฉลากโภชนาการและค่าพลังงาน น้ าตาล ไขมันและโซเดียมแบบ GDA กรณีอาหารที่ต้องแสดงฉลาก GDA   
14. ฉลากอาหารภาษาไทย ส าหรับมิใช่จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค หรือมิใช่จ าหน่ายต่อผู้แบ่งบรรจุ หรือมิใช่จ าหน่ายต่อผู้ปรุง 
หรือมิใช่จ าหน่ายต่อผู้จ าหน่ายอาหาร  (ฉลากสี หรือขาวด าให้แจ้งสีพื้น,รูปภาพ/สัญลักษณ์,ตัวอักษร) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
แสดงรายละเอียดตามข้อ 13 หรือ ดังนี้  

 

   - ชื่ออาหาร โดยมีค าว่า “เมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง” ที่ใช้เป็นส่วนประกอบ  
- “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” ก ากับชื่ออาหาร กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
- ตรา/เครื่องหมายการค้า (ถ้ามี)  

- เลขสารบบอาหาร       
 

   - ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ  
  (ผู้ผลิต/ผลิตโดย, ผู้แบ่งบรรจุ/แบ่งบรรจุโดย แล้วแต่กรณี)  
  (หรือผู้ผลิต/แบ่งบรรจุจะแสดงชื่อและที่ตั้งส านักงานใหญ่ให้มีข้อความว่า“ส านักงานใหญ่) 

 

- ปริมาณของอาหาร (น้ าหนักสุทธิ, ปริมาตรสุทธิ) 
  กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปเม็ดหรือแคปซูล ให้แสดงจ านวนบรรจุ  

 

- ส่วนประกอบที่ส าคัญเป็นร้อยละของน้ าหนัก เรียงล าดับปริมาณจากมากไปน้อย   
- วัน เดือนและปี ควรบริโภคก่อนหรือหมดอายุ กรณีอายุการเก็บรักษาไม่เกิน 90 วัน 
- วัน เดือนและปี หรือ เดือนและปี ควรบริโภคก่อนหรือหมดอายุ กรณีอายุการเก็บรักษาเกิน 90 วัน 

 

- ข้อความ “เป็นวัตถุดิบส าหรับแปรรูปอาหารเท่านั้น” หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในท านองเดียวกัน  

- ข้อความ “ค าเตือน” ด้วยตัวอักษรไม่เล็กกว่า 1.5 มม. ในกรอบสี่เหลี่ยม สีของอักษรตัดกับสีของพื้นกรอบ และสีกรอบตัดกับ 

สีของพื้นฉลาก  

 

- ข้อความ “เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน”  

- ข้อความ “หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที”  

- ข้อความ “อาจมีสาร THC และ CBD ซ่ึงผู้ที่แพ้หรือไวต่อสารดังกล่าวควรระวังในการรับประทาน”  

- ข้อความ “ข้อมูลส าหรับผู้แพ้อาหาร: มีโปรตีนจากเมล็ดกัญชง” กรณีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของโปรตีนจากเมล็ดกัญชง  

   - ส่วนประกอบ ข้อมูลส าหรับผู้แพอ้าหาร วัตถุเจอืปนอาหาร ข้อความ “แต่งกลิ่น...” สามารถแสดงไว้ในคู่มือหรือเอกสาร
ประกอบการจ าหน่ายทุกครั้ง 

 

   - ไม่แสดงปริมาณร้อยละของสูตรส่วนประกอบ กรณีผู้ผลิตได้จ าหน่ายให้แก่ผู้แปรรูปอาหารโดยมีข้อตกลงการให้ข้อมูลไว้แล้ว   
15. เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)   
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รำยละเอียดกำรตรวจสอบเอกสำร 

(เอกสำรแนบเป็นสกุลไฟล์ PDF และฉลำกอำหำรเป็นสกุลไฟล ์JPEG เท่ำนั น) 

ผู้ยื่นค ำขอตรวจสอบ 

16. ตัวอย่างอาหาร (ถ้ามี)    

ส่วนที่ 2  กรณีผลิตเพ่ือกำรส่งออกเท่ำนั น  

1. ค าขออิเล็กทรอนิกส์ (ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (อ.17) กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารเข้าข่ายโรงงาน หรือค าขออนุญาต 
ใช้ฉลากอาหาร (สบ.3) กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน) 

 

2. สูตรส่วนประกอบ 100 % 
ยกเว้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้แสดงสูตรส่วนประกอบต่อ 1 หนว่ย 

 

3. กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์  

4. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ครบทุกรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ  

5. หนังสือหรือหลักฐานจากผู้สั่งซ้ือโดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่ขออนุญาต มีคุณภาพหรือมาตรฐาน สูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีผลิต   

ฉลาก สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศผู้สั่งซ้ือ และจัดจ าหน่ายเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศผู้สั่งซ้ือ 

 

6. ฉลากอาหารเพื่อการส่งออก  พร้อมค าแปลหากไม่ใช่ภาษาองักฤษ (แปลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่ออาหาร ส่วนประกอบอาหาร 
และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตอาหาร) โดยฉลากระบุ 
   -ประเทศผู้ผลิต และเลขสารบบอาหาร/เลขสถานที่ผลิตอาหาร/ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต   

 

7. ค ารับรองการใช้ภาชนะบรรจุอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ภาชนะบรรจุ โดยมีเอกสาร 
หลักฐานรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ภาชนะบรรจุ เก็บไว้ ณ สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต 

 


