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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร 
(เอกสารแนบเป็นสกุลไฟล์ PDF และฉลากอาหารเป็นสกุลไฟล์ JPEG เท่าน้ัน) 

ผู้ยื่นค าขอตรวจสอบ 

ส่วนที่ 1 กรณีผลิต/แบ่งบรรจุเพ่ือจ าหน่ายในประเทศไทย  

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 จ านวน 1 ฉบับ 
   6.1 กรณีอาหารควบคุมเฉพาะ เช่น วัตถุเจือปนอาหาร (วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร) เป็นต้น ให้ยื่นรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 

สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ชนิด Delta-๙-Tetrahydrocannabinol และคุณภาพมาตรฐานของอาหารควบคุม
เฉพาะนั้น ๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 

   6.2 กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ให้ยื่นรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล
(THC) ชนิด Delta-๙-Tetrahydrocannabinol โดยหลังจากได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว ให้ส่งผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศฯ เฉพาะนั้น เมื่อมีการผลิตเพื่อจ าหน่ายเป็นครั้งแรกให้กับผู้อนุญาต  

   6.3 กรณีอาหารนอกเหนือจากข้อ 6.1และ 6.2 ให้ยื่นผลการตรวจวิเคราะห์สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ชนิด Delta-๙-
Tetrahydrocannabinol โดยหลังจากได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว ให้มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานตาม
ประกาศฯ เฉพาะนั้น เก็บไว้ ณ สถานที่ผลิตอาหาร 

 

- อายุรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกรายงานฯ  
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร 
(เอกสารแนบเป็นสกุลไฟล์ PDF และฉลากอาหารเป็นสกุลไฟล์ JPEG เท่าน้ัน) 

ผู้ยื่นค าขอตรวจสอบ 

- ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ต้องเป็นของรัฐ หรือที่รัฐรับรอง หรือห้องปฏิบัตกิารตรวจวิเคราะห์เอกชน ต้องได้รับ ISO17025 
พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ (กรณีที่มีการระบุ accreditation ISO 17025 ในใบรายการผลวิเคราะห์แล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสาร
scope of accreditation จากหนว่ยรบัรองระบบห้องปฏิบัตกิาร (Accreditation Body) 

 

- หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล กรณีไม่ใช่ห้องปฏิบัตกิารจากหน่วยงานรัฐ  
- ผลการตรวจวิเคราะห์สอดคล้องประกาศฯที่เกี่ยวขอ้ง  

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

 

8. กรณีฉลากแสดงการกล่าวอ้างโภชนาการ ให้ยื่นรายงานผลตรวจวิเคราะห์โภชนาการ     
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. เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามิน หรือแร่ธาตุ (ถ้ามี) (จัดเตรียมไว้เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลในระบบ)  
14. เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน (ถ้ามี) (จัดเตรียมไว้เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลในระบบ)  

15. เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์ (ถ้ามี)  
16. ฉลากอาหารภาษาไทย ส าหรับจ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค หรือผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้ปรุง หรือ ผู้จ าหน่ายอาหาร (ฉลากสี หรือ 

ขาวด าให้แจ้งสีพื้น, รูปภาพ/สัญลักษณ์, ตัวอักษร)  
 

- ชื่ออาหาร มีค าว่า “กัญชา” หรือ “กัญชง” หรือชื่อส่วนของกัญชาหรือกัญชงที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร เป็นส่วนของ 
ชื่ออาหารหรือก ากับชื่ออาหาร 

 

- “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” ก ากับชื่ออาหาร กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   
- ตรา/เครื่องหมายการค้า (ถา้มี)  

- เลขสารบบอาหาร      

- ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ  
(ผู้ผลิต/ผลิตโดย, ผู้แบ่งบรรจุ/แบ่งบรรจุโดย แล้วแตก่รณี)  
(หรือผู้ผลิต/แบ่งบรรจุจะแสดงชื่อและทีต่ั้งส านักงานใหญ่ให้มีข้อความว่า “ส านักงานใหญ่”) 

 

- ปริมาณของอาหาร (น้ าหนักสุทธ,ิ ปริมาตรสุทธิ) 
กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปเม็ดหรือแคปซูล ให้แสดงจ านวนบรรจุ  

 

- ส่วนประกอบที่ส าคัญเป็นร้อยละของน้ าหนัก เรียงล าดับปริมาณจากมากไปนอ้ย  
กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้แสดงสูตรส่วนประกอบต่อ 1 หน่วยบริโภค เช่น เม็ด แคปซูล 

 

- วัน เดือนและป ีควรบริโภคก่อนหรือหมดอายุ กรณีอายุการเก็บรกัษาไม่เกิน 90 วัน 
- วัน เดือนและปี หรือ เดือนและปี ควรบริโภคก่อนหรือหมดอายุ กรณีอายุการเก็บรักษาเกิน 90 วัน 

 

- ค าแนะน าในการเกบ็รักษา โดยเฉพาะภายหลังการเปิดใช้  
- วธิีเตรียม (ถา้มี)  
- ค าแนะน าในการใช้   
- ข้อมูลส าหรับผู้แพ้อาหาร (ถ้ามี) (มี.../มี...ไว้ในกรอบโดยสีของตัวอักษรต้องตัดกับสีพื้นของกรอบ และสีของกรอบตัดกับสีพื้น

ของฉลาก หรืออาจมี.../อาจมี...ไว้ในกรอบโดยสีของตัวอักษรต้องตัดกับ สีพื้นของกรอบและสีของกรอบตัดกับสีพื้นฉลาก) แสดงไว้ที่
ด้านล่างของการแสดงสูตรส่วนประกอบ  

 

- กลุ่มหนา้ที่วัตถุเจอืปนอาหารร่วมกับชือ่เฉพาะ หรือ INS number หรือแสดงค าว่า “วัตถุเจือปนอาหาร” ร่วมกับชื่อเฉพาะ 
หรือ INS number (ถ้ามี)  
ยกเว้น กรณีวัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล วัตถกุันเสีย และวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร ให้ระบ ุหน้าทีแ่ละชื่อเฉพาะ 
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รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร 
(เอกสารแนบเป็นสกุลไฟล์ PDF และฉลากอาหารเป็นสกุลไฟล์ JPEG เท่าน้ัน) 

ผู้ยื่นค าขอตรวจสอบ 

     -กรณีสีธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์ ให้ระบุ สีธรรมชาติ/สีสังเคราะห์ ตามด้วยชื่อเฉพาะหรือ INS number  

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

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

 

- ข้อความ “เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน”  

- ข้อความ “หากมอีาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที”  

- ข้อความ “ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC หรือ CBD ควรระวังในการรับประทาน”  

- ข้อความ “อาจท าให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเล่ียงการขับขีย่านพาหนะ หรือท างานเกี่ยวกบัเครื่องจักรกล”   

* ข้อความเพิ่มเติม เฉพาะผลิตภัณฑ์ปรงุรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถัว่เหลอืง, ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, น้ าปลาผสม
ชนิดเหลวและแห้ง, น้ าเกลือปรุงอาหาร  

- ข้อความ “มีสาร THC ไม่เกินร้อยละ 0.0032 โดยน้ าหนัก” 
- ข้อความ “ไม่ควรบริโภคเกินปริมาณทีแ่นะน าให้บริโภคต่อคร้ัง” 
- ข้อความ “ไม่ควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มกีัญชาหรือกัญชงเป็นส่วนประกอบ” 
- ข้อความแสดงปริมาณที่แนะน าให้บริโภคต่อคร้ัง 

 

* ข้อความเพิ่มเติม เฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ,  
ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, น้ าปลาผสมชนดิของเหลวและแห้ง และน้ าเกลือปรุงอาหาร  

- ข้อความ “มีสาร THC ไม่เกินร้อยละ 1.6 มิลลิกรัม ต่อ.......... (ความที่เว้นไว้ให้ระบุหน่วยบรรจุหรือภาชนะย่อยสุดที่หุ้มห่อ
หรือบรรจุอาหารเพื่อจ าหน่าย เช่น ขวด กระป๋อง แผง ซอง เป็นต้น)”  

- ข้อความ “ไม่ควรบริโภคเกินวันละ 2 ............(ความที่เว้นไว้ให้ระบุหน่วยบรรจุหรือภาชนะย่อยสุดที่หุ้มห่อหรือบรรจุอาหาร
เพื่อจ าหน่าย เช่น ขวด กระป๋อง แผง ซอง เป็นต้น)” กรณีที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีการเติมสารอาหาร สารสกัด หรือสารอื่น ที่ต้อง
จ ากัดปริมาณการบริโภคต่อวัน หรือหากมีการเติมสารสารอาหาร สารสกัด หรือสารอื่น ค านวณแล้วมีปริมาณมากกว่า  
2 หน่วยบรรจุ 

- ข้อความ “ไม่ควรบริโภคเกินวันละ............(ความที่เว้นไว้ให้ระบุปริมาณที่แนะน าให้รับประทาน และระบุหน่วยบรรจุ เช่น 
เม็ด ช้อนชา เป็นต้น หรือภาชนะย่อยสุดที่หุ้มห่อหรือบรรจุอาหารเพื่อจ าหน่าย เช่น ขวด กระป๋อง แผง ซอง  เป็นต้น)” กรณีที่
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการเติมสารอาหาร สารสกัด หรือสารอื่น ที่ต้องจ ากัดปริมาณการบริโภคต่อวัน 

 

-ข้อความ “ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจ า” กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

-ข้อความ “ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค” ด้วยตัวอักษรหนาทึบในกรอบสี่เหลี่ยม สีของตัวอักษรตัดกับสีของพื้นกรอบ 

และสีของกรอบตัดกับสีของพื้นฉลาก กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

 

- ค าเตือนอื่น ๆ ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเร่ือง การแสดง ฉลากของอาหารในภาชนะ
บรรจุ  และในประกาศกระทรวงสาธารณสุขของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ (เช่น เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร เป็นต้น) 

 

- ฉลากโภชนาการและค่าพลังงาน น้ าตาล ไขมันและโซเดียมแบบ GDA กรณีอาหารที่ต้องแสดงฉลาก GDA  

17. ฉลากอาหารภาษาไทย ส าหรับมิใช่จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค หรือมิใช่จ าหน่ายต่อผู้แบ่งบรรจุ หรือมิใช่จ าหนา่ยต่อผู้ปรุง 
หรือมิใช่จ าหนา่ยต่อผู้จ าหนา่ยอาหาร (ฉลากสี หรือขาวด าให้แจ้งสีพื้น, รูปภาพ/สัญลักษณ์, ตัวอักษร)  แสดงรายละเอยีดตาม
ข้อ 16 หรือ ดังนี้  

 

- ชื่ออาหาร มีค าวา่ “กญัชา” หรือ “กญัชง” หรือชื่อส่วนของกัญชาหรอืกัญชงที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร  

- “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” ก ากับชื่ออาหาร กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
- ตรา/เครื่องหมายการค้า (ถา้มี)  

- เลขสารบบอาหาร        
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- ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ  
(ผู้ผลิต/ผลิตโดย, ผู้แบ่งบรรจุ/แบ่งบรรจุโดย แล้วแตก่รณี)  

(หรือผู้ผลิต/แบ่งบรรจุจะแสดงชื่อและทีต่ั้งส านักงานใหญ่ให้มีข้อความว่า “ส านกังานใหญ่”) 

 

- ปริมาณของอาหาร (น้ าหนักสุทธ,ิ ปริมาตรสุทธิ) 
กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปเม็ดหรือแคปซูล ให้แสดงจ านวนบรรจุ 

 

- ส่วนประกอบที่ส าคัญเป็นร้อยละของน้ าหนัก เรียงล าดับปริมาณจากมากไปนอ้ย 
กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้แสดงสูตรส่วนประกอบต่อ 1 หน่วยบริโภค เช่น เม็ด, แคปซูล เป็นต้น 

 

- ข้อมูลส าหรับผู้แพอ้าหาร (ถ้ามี) (มี.../มี...ไว้ในกรอบโดยสีของตัวอกัษรต้องตัดกับสีพื้นของกรอบ และสขีองกรอบตัดกบัสีพื้น
ของฉลาก หรืออาจมี.../อาจมี...ไว้ในกรอบโดยสีของตัวอักษรต้องตัดกับ สีพื้นของกรอบและสีของกรอบตัดกับสีพื้นฉลาก) 
แสดงไว้ที่ด้านล่างของการแสดงสูตรส่วนประกอบ  

 

- กลุ่มหนา้ที่วัตถุเจอืปนอาหารร่วมกับชือ่เฉพาะ หรือ INS number หรือแสดงค าว่า “วัตถุเจือปนอาหาร” ร่วมกับชื่อเฉพาะ 
หรือ INS number (ถ้ามี)  

ยกเว้น กรณีวัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล วัตถกุันเสีย และวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร ให้ระบ ุหน้าทีแ่ละชื่อเฉพาะ 

 

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

- วัน เดือนและป ีควรบริโภคก่อนหรือหมดอายุ กรณีอายุการเก็บรกัษาไม่เกิน 90 วัน 
- วัน เดือนและป ีหรือ เดือนและปี ควรบริโภคก่อนหรอืหมดอายุ กรณีอายกุารเก็บรักษาเกิน 90 วัน 

 

- ข้อความ “เป็นวัตถุดิบส าหรับแปรรูปอาหารเท่านั้น” หรือขอ้ความอื่นที่มีความหมายในท านองเดียวกัน  

      - ข้อความ “มีสาร THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ าหนกั”  
- ข้อความ “ห้ามจ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค”  
- ข้อความแสดงวธิีการใช้ ที่เขา้ใจได้ง่ายและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
- ข้อความ“ค าเตือน” ด้วยตวัอักษรไม่เล็กกวา่ 1.5 มม. ในกรอบสี่เหลี่ยม สีของอักษรตัดกับสีของพื้นกรอบ และสีกรอบตัดกับ 

สีของพื้นฉลาก 
 

- ข้อความ “เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน”  

- ข้อความ “หากมอีาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที”  

- ข้อความ “ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC หรือ CBD ควรระวังในการรับประทาน”  

- ข้อความ “อาจท าให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเล่ียงการขับขีย่านพาหนะ หรือท างานเกี่ยวกบัเครื่องจักรกล”   

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

 

     - ไม่แสดงปริมาณร้อยละของสูตรส่วนประกอบ กรณีผู้ผลิตได้จ าหน่ายให้แก่ผู้แปรรูปอาหารโดยมขี้อตกลงการให้ขอ้มูลไว้แล้ว   

18. เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)   
19. ตัวอย่างอาหาร (ถ้ามี)   

ส่วนที่ 2 กรณีผลิตเพ่ือการส่งออกเท่านั้น  

1. ค าขออิเล็กทรอนิกส ์(ค าขอขึ้นทะเบยีนต ารับอาหาร (อ.17) กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารเข้าขา่ยโรงงาน หรือค าขออนุญาตใช้
ฉลากอาหาร (สบ.3) กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน) 

 

2. สูตรส่วนประกอบ 100 % 
ยกเว้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้แสดงสูตรส่วนประกอบต่อ 1 หนว่ย 

 

3. กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์   
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4. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน 1 ฉบับ 
   4.1 กรณีอาหารควบคุมเฉพาะ เช่น วัตถุเจือปนอาหาร (วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร) เป็นต้น ให้ยื่นรายงานผลการตรวจวิเคราะห์  

สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ชนิด Delta-๙-Tetrahydrocannabinol และคุณภาพมาตรฐานของอาหารควบคุม
เฉพาะนั้น ๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 

   4.2 กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ให้ยื่นรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล 
(THC) ชนิด Delta-๙-Tetrahydrocannabinol (CBD) โดยหลังจากได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว ให้ส่งผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศฯ เฉพาะนั้น เมื่อมีการผลิตเพื่อจ าหน่ายเป็นครั้งแรกให้กับผู้อนุญาต  

   4.3 กรณีอาหารนอกเหนือจากขอ้ 4.1และ 4.2 ให้ยื่นผลการตรวจวิเคราะห์สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ชนิด Delta-
๙-Tetrahydrocannabinol (CBD) โดยหลังจากได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว ให้มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานตาม
ประกาศฯ เฉพาะนั้น เก็บไว้ ณ สถานทีผ่ลิตอาหาร 

 

5. หนังสือหรือหลักฐานจากผู้สั่งซ้ือโดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่ขออนุญาต มีคุณภาพหรือมาตรฐาน สูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีผลิต 
ฉลาก สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศผู้สั่งซ้ือ และจัดจ าหน่ายเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศผู้สั่งซ้ือ 

 

6. ฉลากอาหารเพื่อการส่งออก พร้อมค าแปลหากไม่ใช่ภาษาอังกฤษ (แปลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่ออาหาร ส่วนประกอบอาหาร
และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตอาหาร) จ านวน 2 ฉบับ โดยฉลากระบุ 

   - ประเทศผู้ผลิต และเลขสารบบอาหาร/เลขสถานที่ผลิตอาหาร/ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต 

 

7. ค ารับรองการใช้ภาชนะบรรจุอาหารต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ภาชนะบรรจุ โดยมีเอกสาร
หลักฐานรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ภาชนะบรรจุ เก็บไว้ ณ สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต 

 


