
แนวทางการกรอกค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.17) 
(ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง) 

***โปรดเขียนโดยบรรจง หรือพิมพ์รายละเอียดในแบบ อ.17 จ านวน 1 ฉบับ และลงลายมือชื่อจริง*** 
ต้องใช้แบบ อ.17 ที่มีรูปแบบและเนื้อหาเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) 

 
แบบ อ.17 ด้านหน้า 
  อาหารควบคุมเฉพาะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่......... 

ให้ระบุฉบับที่และปี พ.ศ. ที่ออกประกาศฯของอาหารควบคุมเฉพาะนั้นๆ ได้แก่ 427 พ.ศ.2564 
  ชื่ออาหาร เป็นภาษาไทย 

1.  ชื่ออาหารภาษาไทย ดูรายละเอียดชื่ออาหารได้ที่หลักเกณฑ์และแนวทางการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร 
ที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง  

2.  ชื่อตราหรือเครื่องหมายการค้าให้ใส่ในวงเล็บต่อท้ายชื่ออาหารในค าขอฯ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ใบกัญชา (ตรา เอบีซี) เป็นต้น 
  ชื่ออาหารภาษาอ่ืน (ถ้ามี) 

1. ชื่ออาหารภาษาต่างประเทศต้องมีความหมายสอดคล้องกับชื่ออาหารภาษาไทยด้วย  
2.  การผลิตเพ่ือส่งออกอย่างเดียว จะมีเฉพาะชื่อภาษาต่างประเทศ โดยไม่ต้องมีชื่อภาษาไทย 

  ประเภท 
ประเภทอาหาร แจ้งให้สอดคล้องกับชื่อประเภทอาหารควบคุมเฉพาะ ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ.2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
ส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง  
  ชนิด 

ชนิดอาหาร แจ้งประเภทอาหารหรือชนิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขส าหรับอาหารชนิดนั้น เช่น 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มที่มีหรือท าจากส่วนผสมที่ไม่ใช่ผลไม้ พืชหรือผัก ไม่ว่าจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
หรือออกซิเจนผสมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม เป็นต้น 
  ลักษณะของอาหาร  

กรอกตามรายงานในผลการตรวจวิเคราะห์และตรงกับข้อเท็จจริง หรือกรอกตามข้อเท็จจริง เช่น ของเหลว 
สีเหลืองเข้ม เป็นต้น 
  ชนิดของภาชนะบรรจุและขนาดบรรจุ 

1.  ชนิดของภาชนะบรรจุ: ให้ระบุชนิดของภาชนะบรรจุโดยละเอียด ทั้งภาชนะบรรจุและฝา เช่น กระป๋องโลหะ 
และฝาโลหะปิดสนิท ถ้าเป็นพลาสติก ต้องแจ้งชนิดและสีพลาสติกด้วย เช่น กล่องกระดาษภายในบรรจุถุงพลาสติก
ชนิดพอลิเอธิลีนใสไม่มีสี, ขวดและฝาพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีนสีขาว เป็นต้น    
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2.  ขนาดบรรจุ หน่วยเป็นระบบเมตริก เช่น น้ าหนักสุทธิ 200 กรัม ปริมาตรสุทธิ 250 มิลลิลิตรเป็นต้น 
3.  ปริมาณอาหารส าหรับลักษณะอาหารต่างๆ ให้แจ้งเป็นระบบเมตริก 

3.1 อาหารที่เป็นของแข็ง แห้งหรือผง ให้แจ้งเป็นน้ าหนักสุทธิ เช่น กรัม กิโลกรัม 
3.2 อาหารเป็นของเหลว ให้แจ้งเป็นปริมาตรสุทธิ เช่น ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร 
3.3 อาหารที่มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว อาจแจ้งเป็นน้ าหนักสุทธิหรือปริมาตรสุทธิก็ได้ 

ยกเว้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปเม็ดหรือแคปซูล ให้แสดงจ านวนบรรจุ เช่น 50 เม็ด เป็นต้น  
  รายการของวัตถุท่ีใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารคิดเป็นร้อยละของน้ าหนัก 

1.  ให้แจ้งชื่อและปริมาณของวัตถุดิบหรือส่วนประกอบตามความเป็นจริง รวมให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้
สูตรต้องสอดคล้องกับคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด มีความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
และปลอดภัยในการบริโภค (กรณีแบ่งบรรจุ ให้แจ้งตามเอกสารจากผู้ผลิตหรือระบุข้อความว่า “ตามเอกสารแนบ”)  

2.  การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้แจ้งเป็นชื่อสามัญ หรือชื่อทางเคมี และ/หรือก ากับด้วย INS number 
แล้วแต่กรณี ส าหรับวัตถุเจือปนอาหารชนิดผสม ให้แจ้งเลขสารบบอาหารหรือแจ้งส่วนประกอบย่อยแต่ละรายการ  

3.  การใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล วัตถุกันเสียและวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร ให้แจ้งหน้าที่และชื่อเฉพาะ
ของวัตถุนั้น เช่น วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร (โมโนโซเดียมกลูตาเมต, ไดโซเดียม 5 ไรโบนิวคลีโอไทด์) เป็นต้น  

4.  การใช้สีธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์ ให้แจ้งชื่อเฉพาะหรือ INS number เช่น สีธรรมชาติ (สารสกัดจาก
เปลือกองุ่น) เป็นต้น  

ยกเว้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้แสดงสูตรส่วนประกอบต่อ 1 หน่วยบริโภค เช่น สูตรส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ 
เสริมอาหารน้ ามันจากเมล็ดกัญชง 1 แคปซูล  
  กรรมวิธีการผลิต 

1.  แจ้งรายละเอียดให้ตรงตามที่ผลิตจริง โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการบรรจุและให้สอดคล้องกับสูตร
ส่วนประกอบ (มีการใส่วัตถุดิบต่างๆ ในขั้นตอนใด) โดยให้แจ้งกรรมวิธีการท าลายเชื้อจุลินทรีย์และแจ้งอุณหภูมิ เวลา 
ความดันที่ใช้ (ถ้ามี), อุณหภูมิที่ท าให้เย็นลง (ถ้ามี), กรรมวิธีท าให้แห้งหรือท าให้เป็นผง (ถ้ามี), กรรมวิธีท าให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน (ถ้ามี) และหากมีการกรองให้แจ้งอุปกรณ์และหรือสารที่ใช้กรองด้วย 

2.  กรรมวิธีการผลิตจะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศฯหากมีการก าหนดกรรมวิธีไว้โดยเฉพาะ 
3.  กรณแีบ่งบรรจุ ให้แจ้งตามเอกสารจากผู้ผลิต หรือระบุข้อความว่า “ตามเอกสารแนบ” 

  ผู้รับอนุญาตผลิตชื่อ..... (กรอกเฉพาะกรณีผลิตเท่านั้น) 
1.  กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แจ้งชื่อและชื่อสกุลตรงกับชื่อผู้รับอนุญาตผลิตอาหารตามใบอนุญาตผลิตอาหาร 

(แบบ อ.2) เช่น นายด ารง สุขส าราญ  
2.  กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แจ้งชื่อและชื่อสกุลของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นๆ เช่น บริษัท เฮมพ์ซีดไทย 

จ ากัด โดยมี นายคงทน สดใส เป็นผู้ด าเนินกิจการ 
  สถานที่ผลิตชื่อ 

 กรณีผลิต กรอกชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิตอาหารให้ตรงกับใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) 
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แบบ อ.17 ด้านหลัง 
  ใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรที่ ..... 

ระบุเลขที่ และวันที่ได้รับอนุญาต (ในแบบ อ.2 (กรณีผลิต) ทั้งนี้ใบอนุญาตต้องมีประเภทอาหารตรงกับที่ขอ
ขึ้นทะเบียนต ารับอาหารแล้วเท่านั้น หากยังไม่มีต้องด าเนินการเพ่ิมประเภทอาหารให้เสร็จสิ้นก่อน 
  ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารจาก ..... 

แจ้งชื่อหน่วยงาน ส่วนราชการ หรือสถาบันที่คณะกรรมการให้การยอมรับผลการวิเคราะห์อาหาร เพ่ือประกอบ 
การขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น  
  (ลายมือชื่อ) ............... ผูย้ื่นค าขอ 

1.  ให้ผู้ที่มีชื่อตรงกับผู้รับอนุญาตผลิตชื่อ…………..……….. เป็นผู้ลงลายมือชื่อ และพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง
ของชื่อและชื่อสกุลก ากับลายมือชื่อไว้เป็นภาษาไทยข้างใต้  

2.  กรณีกรรมการของนิติบุคคลเป็นผู้ลงลายมือชื่อ ให้มีจ านวนและชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันนิติบุคคลได้ 
และ/หรือประทับตราส าคัญของนิติบุคคล ตามรายละเอียดที่มีระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลนั้น 
(แนบส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่คัดลอกจากกระทรวงพาณิชย์ไว้ ไม่เกิน 6 เดือนถึงวันที่ขออนุญาต) 
และ พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจงของชื่อและชื่อสกุลก ากับลายมือชื่อไว้เป็นภาษาไทยข้างใต้ 



เลขรับที…่……………………………………………….. 

วันท่ี………………………………………………………. 

    (ส าหรับเจา้หน้าที่เป็นผู้กรอก) 

ตัวอย่างการกรอกแบบ อ.17 

(พิมพ์หรือเขียนก็ได้) 
กรณีผลิตในประเทศ 
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ตัวอย่างการกรอกค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.17) 
 

แบบ อ.17 
 
 

ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร 
---------------------------------- 

อาหารควบคุมเฉพาะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 427 (พ.ศ.2564)…………....……………………......……….. 
ชื่ออาหารในทางการค้าเป็นภาษาไทย …ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใบกัญชา.........................................................…....…….. 
ภาษาอ่ืน ………-…..…………………………………………………………………………........………………………………………….…..(ถ้ามี) 
ประเภท …ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง…….......………………………….…………………… 
ชนิด ………ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร………………………..………..………………………………............……………………………………… 
ลักษณะของอาหาร ………เม็ดแคปซูลวงรี ภายในบรรจุผงสีเขียว............................……..………………………………………… 
ชนิดของภาชนะบรรจุ ขนาดบรรจุ 
……ขวดและฝาพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน……….. 
……ไม่มีสี………………………………………………….……. 

……30 เม็ด , 50 เม็ด และ 100 เม็ด ………….………… 
……1 เม็ดน้ าหนัก ....... มิลลิกรัม…………...……………… 

……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. 
รายการของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบอาหาร คิดเป็นร้อยละของน้ าหนัก  

ชื่อวัตถุ ปริมาณ ชื่อวัตถุ ปริมาณ 
......…ใบกัญชา.......... …... มิลลิกรัม/แคปซูล.. ………………………… ……………………….. 
…เจลาตินแคปซูล….. ..50 มิลลิกรัม/แคปซูล.. ………………………… ……………………….. 
………….……………..… …………………………..…… ………………………… ……………………….. 
…………….…..………… 
……………..……………. 

………………..………….…… 
……………….…………..…… 

………………………… 
………………………… 

……………….………. 
……………….………. 

อายุการเก็บรักษา……………1 ปีนับจากวันที่ผลิต……………………………………..……………………………………………………… 
กรรมวิธีการผลิต…ต้องแจ้งให้สอดคล้องกับสูตร และตรงตามข้อเท็จจริง เริ่มตั้งแต่ข้ันตอนของการผลิตจนถึงการบรรจุ 
(ถ้ามีกรรมวิธีการทาลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยความร้อน ให้แจ้ง.อุณหภูมิ เวลา และ ความดันที่ใช้ด้วย)……………………….… 
ผู้รับอนุญาตผลิต ชื่อ ……นายคงทน สดใส…………………………….……………...……………….………………………………………..… 
สถานที่ผลิต ชื่อ ………บริษัท กัญชาไทย จ ากัด ………..……………………………..……… อยู่เลขท่ี ……3………..…….….……….. 
ตรอก/ซอย………………………-………….………………………. ถนน …………ร่มเกล้า………………………………..……………………… 
หมู่ที ่……1…….…. ต าบล/แขวง …………มีนบุรี…………..…………. อ าเภอ/เขต …………มีนบุรี………………..……..……….…… 
จังหวัด ………กรุงเทพมหานคร……..………. ประเทศ ……………ไทย………………….. โทรศัพท ์……095-339-9841…….…. 
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ผู้รับอนุญาตน าเข้า ชื่อ ………………………………………………….....……………………………...……………………………………………. 
สถานที่น าเข้า ชื่อ ………………………………………………………...……………………………………………………………….………………. 
อยู่เลขท่ี…………………………………...………………………………….…….ตรอก/ซอย…………………………..…………………………….. 
ถนน……………………………………..……...……………………………………..…...หมู่ที…่………………………………………………………… 
ต าบล/แขวง………………...……………………………..…………….……………อ าเภอ/เขต………….…………………..…….…….…………. 
จังหวัด………………………………………………………………… โทรศัพท ์………………………………………….……………………………… 
ใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 
ที่ ……xx-x-xxxxx…………………. ออกให้ ณ วันที่ ……18……. เดือน ………..พฤษภาคม.…… พ.ศ…2564…..…..…………… 
ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารจาก ……………กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์……………………..……………………………..………….. 
พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ 

(1) ฉลาก จ านวน 4 ชุด 
(2) ตัวอย่างอาหาร 1 หน่วย 
(3) เอกสารก ากับอาหาร จ านวน 4 ชุด (ถ้ามี) 
(4) ผลการตรวจวิเคราะห์อาหาร จ านวน 4 ชุด 
(5) รายการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร จ านวน 4 ชุด 
 
 

 (ลายมือชื่อ) …………คงทน…สดใส…………….. ผู้ยื่นค าขอ 
(นายคงทน สดใส) 
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แนวทางการกรอกแบบค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร 
***โปรดพิมพ์รายละเอียดในแบบค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหารจ านวน 2 ฉบับ และลงลายมือชื่อจริงทุกฉบับ*** 

ต้องใช้แบบค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหารที่มีรูปแบบและเนื้อหาเป็นไปตามระเบียบส านักงานฯ 
 
ด้านหน้า 
  ผู้ยื่นค าขอ 

ข้าพเจ้า................................................................... 
กรอกชื่อ-สกุล ผู้ด าเนินกิจการ ในนามของนิติบุคคล, ห้าง, ร้าน และแจ้งที่ตั้งส านักงานใหญ่ตามหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคลหากเป็นบุคคลธรรมดาให้กรอกชื่อ - สกุล และแจ้งที่ตั้งสถานที่ผลิต 
  ชื่ออาหาร เป็นภาษาไทย 

1.  ชื่ออาหารภาษาไทย ดูรายละเอียดชื่ออาหารได้ที่หลักเกณฑ์และแนวทางการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร 
ที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง  

2.  ชื่อตราหรือเครื่องหมายการค้าให้ใส่ในวงเล็บต่อท้ายชื่ออาหารในค าขอฯ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ใบกัญชา (ตรา เอบีซี) เป็นต้น 
  ชื่ออาหารต่างประเทศ (ถ้ามี)  

1.  ชื่ออาหารภาษาต่างประเทศต้องมีความหมายสอดคล้องกับชื่ออาหารภาษาไทยด้วย  
2.  การผลิตเพ่ือส่งออกอย่างเดียว จะมีเฉพาะชื่อภาษาต่างประเทศ โดยไม่ต้องมีชื่อภาษาไทยก็ได้ 

  ลักษณะของอาหาร  
กรอกตามรายงานในผลการตรวจวิเคราะห์และตรงกับข้อเท็จจริง หรือกรอกตามข้อเท็จจริง เช่น ของเหลว 

สีเหลืองเข้ม เป็นต้น 
  ประเภท, ตามประกาศฯ ฉบับที่ 

1.  ประเภทอาหาร  
แจ้งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง และประเภทหรือชนิดของประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขส าหรับอาหารชนิดนั้น 
2.  ตามประกาศฉบับที่ 

ระบุฉบับท่ีและปี พ.ศ. ที่ออกประกาศฯของอาหารควบคุมเฉพาะนั้นๆ เช่น 427  (พ.ศ.2564) เป็นต้น 
  ชนิดของภาชนะบรรจุและขนาดบรรจุ 

1.  ชนิดของภาชนะบรรจุ  
แจ้งระบุชนิดของภาชนะบรรจุให้ละเอียด ทั้งของตัวภาชนะและฝา ถ้าเป็นพลาสติกต้องแจ้ง ชนิดและสี

พลาสติกด้วย เช่น กล่องกระดาษภายในบรรจุถุงพลาสติกชนิดพอลิเอธิลีนใสไม่มีสี, ขวดแก้วใสไม่มีสีฝาโลหะ,กระป๋อง
โลหะและฝาโลหะปิดสนิท, ถังและฝาพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีนสีขาว เป็นต้น 
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2.  ขนาดบรรจุ มีหน่วยเป็นระบบเมตริก เช่น น้ าหนักสุทธิ 100 กรัม ปริมาตรสุทธิ 250 มิลลิลิตร  

การแจ้งขนาดบรรจุส าหรับลักษณะอาหารต่างๆเป็นระบบเมตริก 
1.  อาหารที่เป็นของแข็ง แห้งหรือผง ให้แจ้งเป็นน้ าหนักสุทธิ เช่น กรัม กิโลกรัม 
2.  อาหารเป็นของเหลว ให้แจ้งเป็นปริมาณสุทธิ เช่น ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร 
3.  อาหารที่มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว อาจแจ้งเป็นน้ าหนักสุทธิหรือปริมาณสุทธิก็ได้ 
ยกเว้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปเม็ดหรือแคปซูล ให้แสดงจ านวนบรรจุ เช่น 50 เม็ด เป็นต้น  

กรณีฉลากแต่ละขนาดบรรจุต่างกันจะต้องส่งให้พิจารณาทุกแบบ 
กรณีทุกขนาดบรรจุที่ขออนุญาตมีลักษณะและข้อความเหมือนกันทุกประการให้รับรองว่า “ฉลากทุกขนาด 

บรรจุ มีลักษณะและข้อความเหมือนกัน” และส่งฉลากมาให้พิจารณาเพียงขนาดบรรจุเดียว 
  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตหรือแบ่งบรรจุ เพื่อจ าหน่าย 

1.  ให้ท าเครื่องหมาย  ตรงตามประเภทของกิจการในใบอนุญาตด้านสถานที่ผลิตหรือแบ่งบรรจุในส่วนของ
สถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายโรงงาน ระบุเลขสถานที่ผลิตอาหารจากใบส าคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(สบ.1/1) และระบุประเภทอาหารที่ได้รับอนุญาต 

2.  ให้ท าเครื่องหมาย  ตรงตามชื่อที่ตั้งในใบอนุญาตด้านสถานที่ผลิตหรือแบ่งบรรจุ และระบุชื่อและที่ตั้ง 
ตามใบส าคัญเลขสถานที่ผลิตอาหาร (ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) หรือ ตามใบค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย 
โรงงาน) แล้วแต่กรณี 
  ส่วนประกอบของอาหาร (คิดเป็นร้อยละของน้ าหนัก) 

1.  ให้แจ้งชื่อและปริมาณของวัตถุดิบหรือส่วนประกอบตามความเป็นจริง รวมให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้น 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้แสดงสูตรส่วนประกอบต่อ 1 หน่วยบริโภค เช่น สูตรส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ใบกัญชา 1 แคปซูล  

ทั้งนี้ สูตรต้องสอดคล้องกับคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์และปลอดภัยในการบริโภค (กรณีแบ่งบรรจุ ให้แจ้งตามเอกสารจากผู้ผลิตหรือระบุข้อความว่า 
“ตามเอกสารแนบ”) 

2.  การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้แจ้งเป็นชื่อสามัญ หรือชื่อทางเคมี และ/หรือก ากับด้วย INS number 
แล้วแต่กรณี ส าหรับวัตถุเจือปนอาหารชนิดผสม ให้แจ้งเลขสารบบอาหารหรือแจ้งส่วนประกอบย่อยแต่ละรายการ  

3.  การใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล วัตถุกันเสียและวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร ให้แจ้งหน้าที่และชื่อเฉพาะ
ของวัตถุนั้น เช่น วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร (โมโนโซเดียมกลูตาเมต, ไดโซเดียม 5 ไรโบนิวคลีโอไทด์) เป็นต้น  

4.  การใช้สีธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์ ให้แจ้งชื่อเฉพาะหรือ INS number เช่น สีธรรมชาติ (สารสกัดจาก
เปลือกองุ่น) เป็นต้น  
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ด้านหลัง 
  อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นี้ได้นาน...... ให้กรอกระยะเวลาที่อาหารยังมีสภาพดีอยู่ หน่วยเป็นวัน 



  รายละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  
1.  กรรมวิธีการผลิต  

1.1  แจ้งรายละเอียดให้ตรงตามท่ีผลิตจริง โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการบรรจุและให้สอดคล้องกับ 
สูตรส่วนประกอบ (มีการใส่วัตถุดิบต่างๆ ในขั้นตอนใด) โดยให้แจ้งกรรมวิธีการท าลายเชื้อจุลินทรีย์และแจ้งอุณหภูมิ 
เวลา ความดันที่ใช้ (ถ้ามี), อุณหภูมิที่ท าให้เย็นลง (ถ้ามี), กรรมวิธีท าให้แห้งหรือท าให้เป็นผง (ถ้ามี), กรรมวิธีท าให้เป็น
เนื้อเดียวกัน (ถ้ามี) และหากมีการกรองให้แจ้งอุปกรณ์และหรือสารที่ใช้กรองด้วย 

1.2  กรรมวิธีการผลิตจะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศฯหากมีการก าหนดกรรมวิธีไว้โดยเฉพาะ 
2.  ช่องค าแปลภาษาต่างประเทศ จ านวน.... ฉบับ 

  ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความตามวัตถุประสงค์การน าฉลากไปใช้ 
1.  เป็นฉลากส าหรับอาหารที่จ าหน่ายในราชอาณาจักร 
2.  เป็นฉลากส าหรับอาหารที่มิได้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค แต่จ าหน่ายให้แก่โรงงานประเภท.… (แจ้งชนิด 

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตของผู้ซื้อไปเป็นวัตถุดิบ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, เครื่องดื่ม เป็นต้น) 
3.  เป็นฉลากส าหรับอาหารที่จะส่งออกไปจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร 

  รับทราบและปฏิบัติตาม โดยจัดท าฉลากที่ถูกต้องตามประกาศฯว่าด้วยเรื่องฉลาก และภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  หลักฐานในการยื่นค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร 

1.  ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร จ านวน 2 ฉบับ (ลงลายมือชื่อจริงทุกฉบับ) 
2.  ฉลากอาหาร จ านวน 2 ชุด 
3.  ต้นฉบับผลการตรวจวิเคราะห์อาหาร จ านวน 1 ฉบับ 
4.  เอกสารอ่ืน เช่น  
ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน หรือใบส าคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย

โรงงาน (สบ 1/1) จ านวน 1 ชุด หากเคยมีการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารใช้ ส าเนาแบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหาร 
ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน หรือใบส าคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1/1) ด้วย 
  ลงชื่อ.......ผู้ด าเนินกิจการ 

ผู้ด าเนินกิจการตามใบอนุญาตหรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้ลงลายมือชื่อและพิมพ์ชื่อ 
และชื่อสกุลก ากับลายมือชื่อไว้เป็นภาษาไทยข้างใต้ 
 

หมายเหตุ  1. ช่องว่างที่ไม่ใช้ให้ขีด (-) 

 



ตัวอย่างการกรอกแบบค าขอ 

อนุญาตการใช้ฉลากอาหาร 

(พิมพ์เท่านั้น) 
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ตัวอย่างการกรอกแบบค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร 
 
 เลขรับที่                          . 
 วันที่                              . 

ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร 
 

ข้าพเจ้า    นางอภิรดี สมใจนึก                                                       ในนามของ (บริษัท / ห้าง / ร้าน) 
          บริษัท อุตสาหกรรมกัญชงไทย จ ากัด                ซึ่งมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่           13              . 
ซอย   สุขสวัสดิ์ 78             ถนน     สุขสวัสดิ์           หมู่ที ่       7      ต าบล/แขวง        บางจาก                . 
อ าเภอ/เขต      พระประแดง              จังหวัด        สมุทรปราการ              โทร.    02-227-2727                . 
มีความประสงค์ขออนุญาตใช้ฉลากของอาหารตามตัวอย่างที่ได้แนบมาด้วย และมีรายละเอียดต่างๆ  
เพ่ือประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 
1.  ชือ่อาหารภาษาไทย     เครื่องดื่มใบกัญชา (ตรา แม่บุญศรี)                                                               . 

ชื่ออาหารภาษาต่างประเทศ   Cannabis Beverage (Mae Boon Sri brand)                                       . 
2.  ลักษณะของอาหาร      ของเหลวใสสีเขียวอ่อน                                                                             . 
3.  ประเภท   ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง ตามประกาศฯ ฉบับที่ 427 (พ.ศ.2564)  

    (เครื่องดื่มที่มีหรือท าจากส่วนผสมที่ไม่ใช่ผลไม้ พืชหรือผัก ไม่ว่าจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือออกซิเจน    . 
    ผสมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม)                                                                                                    . 

4.  ชนิดของภาชนะบรรจุ ขนาดบรรจุ 
    ขวดพลาสติก พีอี ไม่มีสี และมีฝาปิดพลาสติกพีอี     .               ปริมาตรสุทธิ  200 มิลลิลิตร                   . 
     สีขาว                                                       .                                                                    . 
5.  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ผลิต แบ่งบรรจุ หรือน าเข้าเพื่อจ าหน่าย 

5.1   ได้รับอนุญาตผลิตอาหารตามใบอนุญาตเลขที่                      ประเภท                                    . 
  ได้รับอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรตามใบอนุญาตเลขที่                                  . 

ประเภท                                                                                                               . 
  ได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่   xx-x-xxxxx    ประเภทอาหาร   ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของ 

ส่วนของกัญชาหรือกัญชง                                                                                            . 
5.2   ชื่อและท่ีตั้งของสถานที่ผลิต  บริษัท อุตสาหกรรมกัญชงไทย จ ากัด เลขที่ 13 ซอย สุขสวัสดิ์ 78         . 

     ถนน สุขสวัสดิ์ ต าบลบางจาก อ าเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ                              . 
  ชื่อและท่ีตั้งของสถานที่แบ่งบรรจุ                                                                                  . 
  ชื่อและท่ีตั้งของสถานที่น าเข้า                                                                                      . 

6.  สูตรส่วนประกอบของอาหาร (คิดเป็นร้อยละของน้ าหนัก) 
ชื่อวัตถุ ปริมาณ ชื่อวัตถุ ปริมาณ 

             น้ า                  .            ………%         .          ใบกัญชา           .             ………%         . 
                                 .                            .        น้ าตาลทราย        .             ………%         . 
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(แบบ สบ.3) 

7.  อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นี้ได้นาน      10              วัน 
8.  รายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

กรรมวิธีการผลิต    ต้องแจ้งให้สอดคล้องกับสูตร (แจ้งการใส่ส่วนประกอบต่างๆในข้ันตอนการผลิต) และ        . 
ตรงตามข้อเท็จจริง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการผลิตจนถึงการบรรจุ (แจ้งกรรมวิธีการท าลาย เชื้อจุลินทรีย์         . 
ด้วยความร้อน (ถ้ามี) โดยแจ้งอุณหภูมิ เวลา ที่ใช้)                                                                         . 
  ค าแปลภาษาต่างประเทศ จ านวน                        ฉบับ 

9.  วัตถุประสงค์ของฉลาก 
 เป็นฉลากส าหรับอาหารที่จ าหน่ายในราชอาณาจักร 
  เป็นฉลากส าหรับอาหารที่มิได้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค แต่จ าหน่ายให้แก่โรงงานประเภท                  . 

                                                                                                                               . 
  เป็นฉลากส าหรับอาหารที่จะส่งออกไปจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร 

10.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   จะแสดงข้อความในฉลากให้ปรากฏชัดเจนและสีตัดกับพ้ืนฉลากที่ภาชนะบรรจุ 
       หรือหีบห่อที่บรรจุอาหาร และจะด าเนินการจัดท าฉลากให้ถูกต้องตามท่ีได้รับอนุมัติ 
 

ลงชื่อ      อภิรดี สมใจนึก          ผู้ด าเนินกิจการ 
(    นางอภิรดี สมใจนึก       ) 

 
 
เงื่อนไขการยกเลิกหลักฐานการได้รับเลขสารบบอาหาร 

ให้ผู้อนุญาตหรือผู้ได้รับมอบหมาย  มีอ านาจในการสั่ งยกเลิกเลขสารบบอาหาร หรือหลักฐานการได้รับเลข
สารบบอาหาร ถ้าปรากฏว่า อาหารนั้นมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

1.  เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา 26   
2.  เป็นอาหารปลอมตามมาตรา 27 
3.  เป็นอาหารที่ตรวจพบว่ามีวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
4.  เป็นอาหารที่มีลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 29 
5.  เป็นอาหารที่เปลี่ยนวัตถุประสงค์ หรือที่หวังผลเป็นยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ 

เครื่องส าอาง หรือเครื่องมือแพทย์ 
6.  เป็นอาหารที่มีฉลากหรือเอกสารก ากับผลิตภัณฑ์ที่แสดงสรรพคุณ  คุณประโยชน์เป็นยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต 

และประสาท ยาเสพติดให้โทษ เครื่องส าอาง หรือเครื่องมือแพทย์ 
7.  เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ว่าจ้างผลิต ผู้ว่าจ้างน าเข้า เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจ าหน่าย 

หรือผู้แทนจ าหน่าย กระท าการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จหรือเป็นการ
หลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร ตามมาตรา 40   

 

เลขรับที่                          . 
วันที่                              . 
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8.  เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า ผลิตจากสถานที่ผลิตอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงจนเข้าข่ายเป็นโรงงานโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

9.  เป็นอาหารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากไว้แล้ว แต่มิได้มายื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ไม่ถูกต้อง ภายใน 
ระยะเวลาที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

10.  เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า สถานที่ผลิตอาหาร หรือสถานที่น าเข้าอาหารได้เลิกกิจการแล้ว หรือไม่มี
เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือไม่มีสภาพที่จะผลิตหรือน าเข้าอาหารได้   

11.  เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า ภายหลังได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว ปรากฏว่า ผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าไม่ปฏิบัติ 
ตามข้อ 7 ดังนี้ 

(1)  ไม่พบหรือไม่มีเอกสารให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ สถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่น าเข้าอาหาร 
ได้แก่สูตรส่วนประกอบ 100% รายละเอียดกรรมวิธีการผลิต ชนิดภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์ หรือ Raw Material 
Specification ในกรณีสูตรส่วนประกอบมีการเติมสารส าคัญ ซึ่งในขั้นตอนการขอรับเลขสารบบอาหารไม่มีการแจ้ง
ข้อมูลดังกล่าวกับผู้อนุญาต หรือ 

(2)  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ สถานที่ผลิตหรือสถานที่น าเข้า หรือต่อมาภายหลังพบว่า มี
รายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของเอกสารและข้อเท็จจริง ได้แก่ สูตรส่วนประกอบ 100% กรรมวิธีการผลิต ภาชนะบรรจุ 
ขนาดรับประทานที่แสดงบนฉลากอาหารไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาตของผลิตภัณฑ์หรือ Raw Material Specification 
ในกรณีสูตรส่วนประกอบมีการเติมสารส าคัญ ซึ่งในขั้นตอนการขอรับเลขสารบบอาหาร มีการแจ้งข้อมูลดังกล่าวกับ  
ผู้อนุญาตไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกับข้อมูลหรือเอกสารประเมินผลิตภัณฑ์ที่ได้แจ้งไว้  

12.  เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า ประเภทของอาหารไม่ตรงตามท่ีได้แจ้งไว้ต่อผู้อนุญาต   
13.  เป็นอาหารที่ตรวจสอบพบว่า มีการยื่นค าขอรับเลขสารบบอาหารไม่เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 2 แนบท้าย 

ระเบียบตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร 
14.  เป็นอาหารใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านการประเมินความปลอดภัยและไม่ได้ส่งมอบฉลากให้ส านักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยาอนุมัติก่อน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารใหม่ 
15.  เป็นอาหารที่ได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว ต่อมาภายหลังพบว่าไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยอาหารนั้นๆ เช่น พบส่วนประกอบที่ไม่อนุญาตให้ใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือกรรมวิธีการผลิต  
ไม่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

16.  เป็นอาหารตามบัญชีหมายเลข 2 (2.4)(1) ที่ไม่ได้ส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานเมื่อมีการ
ผลิตเพ่ือจ าหน่ายเป็นครั้งแรก   

17.  กรณีนอกเหนือจากข้อ 9.1-9.16 เมื่อตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรือระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณายกเลิกหลักฐานการได้รับเลขสารบบอาหาร (กพส.) 
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แนวทางการกรอกค าขอแก้ไขทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.19) 

***1. โปรดเขียนโดยบรรจง หรือพิมพ์รายละเอียดในแบบ อ.19 จ านวน 1 ฉบับ และลงลายมือชื่อจริง*** 
2. กรณีแก้ไขตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบ

อาหารฉบับปัจจุบัน พิมพ์รายละเอียดในแบบ อ.19 จ านวน 2 ฉบับ และลงลายมือชื่อจริงทุกฉบับ 
ต้องใช้แบบ อ.19 ที่มีรูปแบบและเนื้อหาเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) 

  ข้าพเจ้า...................................................................................................... ................... 
กรอกชื่อ-สกุล ผู้ยื่นค าขอและกรอกเลขที่บัตรประชาชนและที่อยู่  

  ขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหารชื่อ...................................................................... 
กรอกชื่ออาหารที่ได้รับขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร  

  เลขทะเบียนที่......................................................................................... ....................... 
กรอกเลขทะเบียนต ารับที่ได้รับขึ้นทะเบียนต ารับอาหารไว้  

  ในนามของ (ชื่อผู้รับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรือแบ่งบรรจุ)………………..……..…….. 
กรอกชื่อผู้รับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรือแบ่งบรรจุ  

  อยู่เลขท่ี……………………………………………………………………………………………….....……… 
กรอกที่อยู่ที่ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตผลิตอาหารหรือแบ่งบรรจุ  

  รายการที่ขอแก้ไข…………………………………………………………………………….............…… 
1.  กรอกรายการที่ประสงค์จะแก้ไข  
2.  กรณีแก้ไขตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับเลข 

สารบบอาหารฉบับปัจจุบัน กรอกข้อความดังนี้  
2.1  กรอกรายการที่ประสงค์จะแก้ไข  
2.2  “ขอรับรองสูตรส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับท่ีเคยได้รับอนุญาต”  
2.3  “ขอรับรองฉลากมีข้อความตรงตามที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วยกเว้น............” ความที่เว้นไว้ให้ระบุสิ่งที่

ไม่เหมือนกับฉลากเดิมที่ได้รับอนุญาตไว้และสอดคล้องกับสิ่งที่ขอแก้ไข  
2.4  “ขอรับรองการแก้ไขเป็นไปตาม.........บัญชีหมายเลข .....(ใส่หมายเลข) แนบท้ายระเบียบส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. .......” ความที่เว้นไว้ให้ระบุ
ข้อในการแก้ไข เช่น ข้อ 3.6.11 เป็นต้น  
  (ลายมือ่ชื่อ).........ผู้ยื่นค าขอ 

ผู้ด าเนินกิจการตามใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัทที่มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และ 
พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจงของชื่อและชื่อสกุลก ากับลายมือชื่อไว้เป็นภาษาไทยข้างใต้ (กรณีแก้ไขตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหารฉบับปัจจุบัน พิมพ์ชื่อและชื่อสกุล
ก ากับลายมือชื่อไว้เป็นภาษาไทยข้างใต้) 



ตัวอย่างการกรอกแบบ อ.19 
(พิมพ์หรือเขียนก็ได้) 
กรณีผลิตในประเทศ 
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ตัวอย่างการกรอกค าขอแก้ไขทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.19)  
 

 
แบบ อ.19 
 

ค าขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร 

เขียนที…่…บริษัท เฮมพ์ไทย จ ากัด …………. 
วันที่…16……เดือน…มีนาคม…..พ.ศ…2564…… 

ข้าพเจ้า ………นายคงทน สดใส……………….……. อายุ ………45………… ปี  สัญชาติ …...…ไทย……..........… 
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที…่.… x-xxxx-xxxxx-xx-x ….......ออกให้ ณ……..เขตมีนบุรี….…... อยู่เลขท่ี.…3…….....…. 
ตรอก/ซอย………-………ถนน….…ร่มเกล้า………...หมู่ที…่1…….ต าบล/แขวง…….มีนบุรี……อ าเภอ/เขต….....มีนบุรี………… 
จังหวัด……กรุงเทพมหานคร……........……โทรศัพท ์…………095-339-9841……….ขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร  
ชื่อ…............................ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารใบกัญชา...................……เลขทะเบียนที่ …...… xx-x-xxxxx-x-xxxx …....... 
ในนามของ (ชื่อผู้รับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่น าเข้า)………บริษัท เฮมพ์ไทย จ ากัด …………..……….....…… 
อยู่เลขท่ี……3………………..ตรอก/ซอย………-……ถนน……ร่มเกล้า.…………..หมู่ที…่…1………ต าบล/แขวง…….มีนบุรี…...... 
อ าเภอ/เขต……..…มีนบุรี…....….จังหวัด………กรุงเทพมหานคร……….โทรศัพท ์………095-339-9841………………………… 

รายการที่ขอแก้ไข ……ขอแก้ไขแบบฉลากส าหรับขวดและฝาพลาสติกพีอีทีสีขาว ทุกขนาดบรรจุ โดยมี 
แบบฉลากตามเอกสารแนบและขอยกเลิกแบบฉลากเดิมที่ได้รับอนุญาต ………………………...........………….……………….. 

ขอรับรองสูตรส่วนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับที่ได้รับอนุญาต…………………........……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………...… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………...… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………...…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….......………………………...… 
 

(ลายมือชื่อ) ………คงทน สดใส………… ผู้ยื่นค าขอ 
                                                                                  (นายคงทน สดใส) 



ตัวอย่างการกรอกบัญชีหมายเลข 3
ระเบียบส านักงานฯ ข้อ 3.6.11 

(ตัวอย่างส าหรับการกรอกข้อมูล) 
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แบบ อ.19 
 

 

ค าขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร 

เขียนที…่…บริษัท เฮมพ์ไทย จ ากัด …………. 
วันที่…16……เดือน…มีนาคม…..พ.ศ…2564…… 

ข้าพเจ้า ………นายคงทน สดใส……………….……. อายุ ………45………… ปี  สัญชาติ …......…ไทย………...…. 
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที…่...… x-xxxx-xxxxx-xx-x …..........ออกให ้ณ…...…..เขตมีนบุรี……......................…….…. 
อยู่เลขท่ี……3……….ตรอก/ซอย………-…………ถนน….…ร่มเกล้า………...หมู่ที…่1……….ต าบล/แขวง…….….มีนบุรี………… 
อ าเภอ/เขต…......มีนบุรี………….จังหวัด……กรุงเทพมหานคร…….…………………โทรศัพท ์…………095-339-9841……….. 
ขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร ชื่อ….ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใบกัญชา...เลขทะเบียนที่ … xx-x-xxxxx-x-xxxx... 
ในนามของ (ชื่อผู้รับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่น าเข้า)………บริษัท เฮมพ์ไทย จ ากัด ….....................……… 
อยู่เลขท่ี……3………………..ตรอก/ซอย………-……ถนน……ร่มเกล้า.……..หมู่ที…่…1………ต าบล/แขวง…...…มีนบุรี..........… 
อ าเภอ/เขต………มีนบุรี………..จังหวัด………กรุงเทพมหานคร………….โทรศัพท ์………095-339-9841…………….....……… 

รายการที่ขอแก้ไข ………………………………………………………………....................................……………………… 
……- ขอเพ่ิมแบบฉลากโดยเพ่ิม “เครื่องหมายฮาลาล” และข้อความ “บริษัท เฮมพ์ไทย จ ากัด ได้รับรองฮาลาล”......... 
บนฉลากส าหรับขวดและฝาพลาสติกพีอีทีสีขาว ทุกขนาดบรรจุ……………………………........……...…………………………….. 
…..- ขอรับรองสูตรส่วนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับท่ีเคยได้รับอนุญาต………........……...……………….. 
…..- ขอรับรองฉลากมีข้อความตรงตามที่ได้ระบุอนุญาตไว้แล้ว ยกเว้นมี “เครื่องหมายฮาลาล” และข้อความ “บริษัท 
เฮมพ์ไทย จ ากัด ได้รับรองฮาลาล” เพ่ิม และเครื่องหมายฮาลาลจะไม่ติดทับข้อความเดิมที่ได้รับอนุญาตแล้ว…………… 
…..- ขอรับรองการแสดงเครื่องหมายนั้นต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของเครื่องหมายนั้นๆ และรักษาสถานภาพให้คงอยู่
โดยตลอด……………............…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
….- ขอรับรองการแก้ไขเป็นไปตาม ข้อ 3.6.11 ของบัญชีหมายเลข 3 แนบท้ายระเบียบส านักงานคณะกรรมการ........ 
อาหารและยาว่าด้วยเรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562 และว่าด้วยเรื่องการด าเนินการ......... 
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564…………………………………………….………………………………….........……… 

 
(ลายมือชื่อ) ………คงทน สดใส………… ผู้ยื่นค าขอ 

                                                                                 (นายคงทน สดใส) 
 

 



ตัวอย่างการกรอกบัญชีหมายเลข 3 
ระเบียบส านักงานฯ ข้อ 3.6.11 
(ตัวอย่างส าหรับการอนุญาต) 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ได้รับแจ้งการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามบัญชีหมายเลข 3 แนบ
ท้ายระเบยีบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่อง 
การด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562 และ 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2564 

ลงช่ือ……คิดดี จิตสมปอง ……ผู้อนุญาต 

                          (นายคิดดี จติสมปอง) 
ต าแหน่ง….นักวิชาการอาหารและยาช านาญการ.... 

วันท่ี....16 มีนาคม พ.ศ.2564 … 
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แบบ อ.19 
 

ค าขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร 

เขียนที…่…บริษัท เฮมพ์ไทย จ ากัด …………. 
วันที่…16……เดือน…มีนาคม…..พ.ศ…2564…… 

ข้าพเจ้า ………นายคงทน สดใส…………….……. อายุ ………45………… ปี  สัญชาติ …....…ไทย………......…. 
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที…่.… x-xxxx-xxxxx-xx-x …...ออกให้ ณ……..เขตมีนบุรี………….... อยู่เลขท่ี……3…......… 
ตรอก/ซอย………-……………ถนน….…ร่มเกล้า…….……...หมูท่ี…่1…………….ต าบล/แขวง…….….มีนบุรี……….....….………… 
อ าเภอ/เขต…มีนบุรี…………………….จังหวัด……กรุงเทพมหานคร…….…………โทรศัพท ์…………095-339-9841…...…….. 
ขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร ชื่อ …ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใบกัญชา…เลขทะเบียนที่ … xx-x-xxxxx-x-xxxx … 
ในนามของ (ชื่อผู้รับอนุญาตและชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่น าเข้า)………บริษัท เฮมพ์ไทย จ ากัด ………………….……..... 
อยู่เลขท่ี……3………………..ตรอก/ซอย………-……ถนน……ร่มเกล้า.…………..หมู่ที…่…1………ต าบล/แขวง……มีนบุรี…...... 
อ าเภอ/เขต………มีนบุรี………จังหวัด………กรุงเทพมหานคร……………….โทรศัพท ์………095-339-9841……….........…… 

รายการที่ขอแก้ไข …………………………………….....…………………………………………………………………………… 
……- ขอเพ่ิมแบบฉลากโดยเพ่ิม “เครื่องหมายฮาลาล” และข้อความ “บริษัท เฮมพ์ไทย จ ากัด ได้รับรองฮาลาล”........ 
บนฉลากส าหรับขวดและฝาพลาสติกพีอีที สีขาว ทุกขนาดบรรจุ……………………………………………………….....……………… 
…..- ขอรับรองสูตรส่วนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับท่ีเคยได้รับอนุญาต……………….........………………… 
…..- ขอรับรองฉลากมีข้อความตรงตามที่ได้ระบุอนุญาตไว้แล้ว ยกเว้นมี “เครื่องหมายฮาลาล” และข้อความ “บริษัท  
เฮมพ์ไทย จ ากัด ได้รับรองฮาลาล” เพ่ิม และเครื่องหมายฮาลาลจะไม่ติดทับข้อความเดิมที่ได้รับอนุญาตแล้ว….........… 
…..- ขอรับรองการแสดงเครื่องหมายนั้นต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของเครื่องหมายนั้นๆ และรักษาสถานภาพให้คงอยู่
โดยตลอด…………………………………………………………………………………............…………………………..…………………………….. 
….- ขอรับรองการแก้ไขเป็นไปตาม ข้อ 3.6.11 ของบัญชีหมายเลข 3 แนบท้ายระเบียบส านักงานคณะกรรมการ.......... 
อาหารและยาว่าด้วยเรื่อง การด าเนินการเก่ียวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562 และว่าด้วยเรื่องการด าเนินการ.......... 
เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564……………………………………………………………………………….….....…….… 

 
 

(ลายมือชื่อ) ………คงทน สดใส………… ผู้ยื่นค าขอ 
                                                                                  (นายคงทน สดใส) 

 

 



-16- 
 

แนวทางการกรอกแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) 
 

***โปรดพิมพ์รายละเอียดในแบบ สบ.4 จานวน 2 ฉบับ และลงลายมือชื่อจริงทุกฉบับ*** 
ต้องใช้แบบ สบ.4 ที่มีรูปแบบและเนื้อหาเป็นไปตามระเบียบส านักงานฯ 

  ข้าพเจ้า......................................................................................... 
กรอกชื่อ-สกุลผู้ด าเนินกิจการของสถานที่ผลิต  

  สถานที่ผลิต/แบ่งบรรจุชื่อ……………………………………………………. 
กรอกชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิต/แบ่งบรรจุ ตามใบอนุญาตผลิตอาหาร/แบ่งบรรจุ 

  เลขสถานที่ผลิต/แบ่งบรรจุ……………………………………………………. 
กรอกเลขที่ได้รับอนุญาตเลขสถานที่ผลิต/แบ่งบรรจุ 

  ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร  
กรอกชื่ออาหารและเลขสารบบอาหารตามที่ได้รับอนุญาต  

  รายการที่ขอแก้ไข  
1.  กรอกรายการที่ประสงค์จะแก้ไข  
2.  กรณีแก้ไขตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับเลขสา

รบบอาหารฉบับปัจจุบัน กรอกข้อความดังนี้  
2.1  กรอกรายการที่ประสงค์จะแก้ไข  
2.2  “ขอรับรองสูตรส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับท่ีเคยได้รับอนุญาต”  
2.3  “ขอรับรองฉลากมีข้อความตรงตามที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วยกเว้น............” ความที่เว้นไว้ให้ระบุสิ่งที่

ไม่เหมือนกับฉลากเดิมที่ได้รับอนุญาตไว้และสอดคล้องกับสิ่งที่ขอแก้ไข   
2.4  “ขอรับรองการแก้ไขเป็นไปตาม.....บัญชีหมายเลข...(ใส่หมายเลข) แนบท้ายระเบียบส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. .......” ความที่เว้นไว้ให้ระบุ
ข้อในการแก้ไข เช่น ข้อ 3.6.7 เป็นต้น  
  ลงชื่อ........ผู้ยื่นคาขอ  

ผู้ด าเนินกิจการตามใบอนุญาตหรือกรรมการบริษัทที่มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และ 
พิมพ์ชื่อและชื่อสกุลก ากับลายมือชื่อไว้เป็นภาษาไทยข้างใต้ 



ตัวอย่างการกรอกแบบการแก้ไข
รายละเอียดของอาหารที่ได้รับ

อนุญาตใช้ฉลากอาหาร 

(พิมพ์เท่านั้น) 
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ตัวอย่างการกรอกแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) 
 

         เลขรับที่ …………………………. 
         ลงวันที่ ………………………….. 

 

แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร 

1.  ข้าพเจ้า        นางอภิรดี สมใจนึก                                   เป็นผู้ด าเนินกิจการของสถานที่ผลิต/น าเข้า 
ชื่อ       บริษัท อุตสาหกรรมกัญชงไทย จ ากัด                เลขที ่      13     ซอย          สุขสวัสดิ์ 78                . 
ถนน          สุขสวัสดิ์           หมู่ที่        7      ต าบล/แขวง      บางจาก          อ าเภอ/เขต  พระประแดง        . 
จังหวัด       สมุทรปราการ                โทร.    02-227-2727      โทรสาร           02-227-2727                    . 
เลขสถานที่ผลิต/น าเข้าอาหาร    11-1-xxxxx       ขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแก้ไข 
เครื่องดื่มใบกัญชา (ตรา แม่บุญศรี)/เลขสารบบ
อาหาร 11-1-xxxxx-x-xxxx 
 
 
 

- ขอเพ่ิมแบบฉลาก ส าหรับขวดแก้วใส ส าหรับขนาดบรรจุ  
200 มิลลลิตร  
- ขอรับรองสูตรส่วนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิม
กับท่ีเคยได้รับอนุญาต 

2.  ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานดังนี้ 
2.1  แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร จ านวน 2 ฉบับ 
2.2  อ่ืนๆ                                                                             . 

ลงชื่อ        อภิรดี สมใจนึก          ผู้ยื่นขอ 
(     นางอภิรดี สมใจนึก        ) 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

  อนุญาตให้แก้ไขรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นได้ 
  ไม่อนุญาต เนื่องจาก ...................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ...................................................... 
 
       ลงชื่อ...............................................ผู้อนุญาต 
             (..............................................) 
       ต าแหน่ง........................................... 
       วันที.่................................................ 



ตัวอย่างการกรอกบัญชีหมายเลข 3 
ระเบียบส านักงานฯ ข้อ 3.6.7 

(ตัวอย่างส าหรับการกรอกข้อมูล) 
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 เลขรับที ่                         . 
 วันที่                              . 

แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร 

1.  ข้าพเจ้า        นางอภิรดี สมใจนึก                                   เป็นผู้ด าเนินกิจการของสถานที่ผลิต/น าเข้า 
ชื่อ       บริษัท อุตสาหกรรมกัญชงไทย จ ากัด               เลขที ่      13     ซอย          สุขสวัสดิ์ 78                 . 
ถนน          สุขสวัสดิ์           หมู่ที่        7      ต าบล/แขวง      บางจาก          อ าเภอ/เขต  พระประแดง        . 
จังหวัด       สมุทรปราการ             โทร.    02-227-2727      โทรสาร          02-227-2727                        . 
เลขสถานที่ผลิต/น าเข้าอาหาร     11-1-xxxxx      ขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแก้ไข 
เครื่องดื่มใบกัญชา (ตรา แม่บุญศรี)/         
เลขสารบบอาหาร 11-1-xxxxx-x-xxxx 
 
 

- ขอเพิ่มแบบฉลากโดยเพิ่มสีพืน้ฉลาก จาก “พื้นฉลากสีขาว” เป็น “พื้นฉลาก     
สีเหลืองอ่อน” ส าหรับขวดแก้วใสทุกขนาดบรรจุ 
- ขอรับรองสูตรส่วนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตเหมือนเดิมกับที่เคยได้รับอนุญาต 
- ขอรับรองฉลากมีข้อความตรงตามที่ได้รบัอนุญาตไว้แลว้ ยกเว้นสีพื้นฉลาก  
- ขอรับรองข้อความในฉลากต้องมีลักษณะเห็นไดช้ัดเจนและอ่านได้งา่ย  
- ขอรับรองการแก้ไขเปน็ไปตาม ข้อ 3.6.7 ของบญัชีหมายเลข 3 แนบทา้ยระเบยีบ 
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ด้วยเรื่อง การด าเนนิการเก่ียวกับเลข  
สารบบอาหาร พ.ศ.2562 และวา่ด้วยเรื่องการด าเนินการเกี่ยวกบัเลขสารบบอาหาร 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 

2.  ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานดังนี้ 
2.1  แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร  

จ านวน 2 ฉบับ 
2.2  อ่ืนๆ                                                                             . 

ลงชื่อ       อภิรดี สมใจนึก          ผู้ยื่นขอ 
(     นางอภิรดี สมใจนึก      ) 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

  อนุญาตให้แก้ไขรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นได้ 
  ไม่อนุญาต เนื่องจาก ......................................................................................................... ......................... 
........................................................................................................ .................................................................... 
 
       ลงชื่อ...............................................ผู้อนุญาต 
             (..............................................) 
       ต าแหน่ง........................................... 
       วันที่................................................. 



ตัวอย่างการกรอกบัญชีหมายเลข 3 
ระเบียบส านักงานฯ ข้อ 3.6.7 
(ตัวอย่างส าหรับการอนุญาต) 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาว่าด้วยเร่ือง การด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบ
อาหาร พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
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 เลขรับที ่       100.01/1      . 
 วันที่     19 มีนาคม 2564      . 

แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร 

1.  ข้าพเจ้า        นางอภิรดี สมใจนึก                                   เป็นผู้ด าเนินกิจการของสถานที่ผลิต/น าเข้า 
ชื่อ       บริษัท อุตสาหกรรมกัญชงไทย จ ากัด               เลขที ่      13     ซอย          สุขสวัสดิ์ 78                 . 
ถนน          สุขสวัสดิ์           หมู่ที่        7      ต าบล/แขวง      บางจาก          อ าเภอ/เขต  พระประแดง        . 
จังหวัด       สมุทรปราการ            โทร.    02-227-2727      โทรสาร           02-227-2727                        . 
เลขสถานที่ผลิต/น าเข้าอาหาร    11-1-xxxxx       ขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหารดังนี้ 

ชื่ออาหาร/เลขสารบบอาหาร รายการที่ขอแก้ไข 
เครื่องดื่มใบกัญชา (ตรา แม่บุญศรี)/ 
เลขสารบบอาหาร 11-1-xxxxx-x-xxxx 
 
 
 
 
 

- ขอเพิ่มแบบฉลากโดยเพิ่มสีพืน้ฉลาก จาก “พื้นฉลากสีขาว” เป็น “พื้นฉลาก    
สีเหลืองอ่อน” ส าหรับขวดแก้วใสทุกขนาดบรรจุ 
- ขอรับรองสูตรส่วนประกอบ และกรรมวิธีการผลติเหมือนเดิมกับที่เคยได้รับอนญุาต 
- ขอรับรองฉลากมีข้อความตรงตามที่ได้รบัอนุญาตไว้แลว้ ยกเว้นสีพื้นฉลาก  
- ขอรับรองข้อความในฉลากต้องมีลักษณะเห็นไดช้ัดเจนและอ่านได้งา่ย  
- ขอรับรองการแก้ไขเปน็ไปตาม ข้อ 3.6.7 ของบญัชีหมายเลข 3 แนบทา้ยระเบยีบ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาวา่ด้วยเรื่อง การด าเนนิการเก่ียวกับเลข  
สารบบอาหาร พ.ศ. 2562 และว่าด้วยเรื่องการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 

2.  ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานดังนี้ 
2.1  แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร  

จ านวน 2 ฉบับ 
2.2  อ่ืนๆ                                                                             . 

ลงชื่อ        อภิรดี สมใจนึก          ผู้ยื่นขอ 
(     นางอภิรดี สมใจนึก        ) 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

  อนุญาตให้แก้ไขรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นได้ 
  ไม่อนุญาต เนื่องจาก ......................................................................................................... ......................... 
................................................................................................... ......................................................................... 
 

ลงชื่อ.............ธวัส  เลิศล้ า..............ผู้อนุญาต 
(.........นายธวัส เลิศล้ า.............) 

ต าแหน่ง......เภสชักรช านาญการ................... 
วันที่.........19 มีนาคม 2564........................... 
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แนวทางการกรอกแบบหนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร 
***โปรดพิมพ์รายละเอียดในหนังสือชี้แจงฯ จ านวน 2 ฉบับและลงลายมือชื่อจริงทุกฉบับ*** 

ต้องใช้แบบหนังสือชี้แจงฯที่มีรูปแบบและเนื้อหาให้เป็นไปตามตัวอย่าง 

  ข้าพเจ้า.........(ชื่อผู้รับอนุญาต) 
กรอกชื่อ-สกุลผู้รับอนุญาต 

  ในนามของ.....(ชื่อสถานที่ผลิต) 
กรอกชื่อและที่อยู่ของสถานที่ผลิตตามใบอนุญาตผลิต 

  ขอเพ่ิมแบบฉลากของอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร ณ ประเทศ....... 
กรอกชื่อประเทศที่จะส่งออกไปจ าหน่าย 

  ชื่ออาหาร 
กรอกชื่ออาหาร 

  เลขสารบบอาหาร.......ออกให้ณ วันที่......... 
กรอกเลขสารบบอาหาร 13 หลัก และวันเดือนปี ที่ได้รับอนุญาตไว้ 

  (ลายมือชื่อ) ............... ผูย้ื่นค าขอ 
ผู้ด าเนินกิจการตามใบอนุญาตผลิต (อ.2) / ใบส าคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ. 1/1) 

หรือกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และพิมพ์ชื่อ-สกุลก ากับลายมือชื่อไว้เป็นภาษาไทย
ข้างใต้  
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 ตัวอย่างส าหรับการกรอกข้อมูล 
(พิมพ์เท่านั้น) 

เลขที่รับ                            . 

 วันที่อนุมัต ิ                        . 

   

หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพ่ือส่งออก 
จ าหน่ายนอกราชอาณาจักร 

เขียนที ่     บริษัท เฮมพ์ไทย จ ากัด          . 
    วันที่   26   เดือน    มีนาคม     พ.ศ.  2564    . 

ข้าพเจ้า (ชื่อผู้รับอนุญาต)        นายคงทน  สดใส                                  ในนามของ (ชื่อสถานที่ผลิต)  
            บริษัท เฮมพ์ไทย จ ากัด                          อยู่เลขที ่     3       ตรอก/ซอย             -                    . 
ถนน       ร่มเกล้า                          หมู่ที ่     1                      ต าบล/แขวง            มีนบุรี                     . 
อ าเภอ/เขต          มีนบุรี                        จังหวัด            กรุงเทพ            โทรศัพท ์                -             . 
ขอเพ่ิมแบบฉลากของอาหารที่ผลิตเพ่ือส่งออกจ าหน่ายนอกราชอาณาจักร ณ ประเทศ              ญี่ปุ่น                . 
เนื่องจากมีผู้สั่งซื้อ  
ชื่ออาหาร                     CANNABIS Leaf (food supplement)               อาหารที่ขอเพ่ิมชื่อหรือฉลากดังกล่าว  
ได้รับเลขสารบบอาหารที่       10-1-xxxxx-x-xxxx      ออกให้ ณ วันที่    25  เดือน    มีนาคม    พ.ศ.   2564     . 
1.  กรณีเป็นอาหารอาหารคุมเฉพาะที่ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหารหรือค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร
ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน ดังนี้ 

1.1  ฉลากใหม่ท่ีจะส่งออก 
1.2  ค าแปลภาษาต่างประเทศ ยกเว้นข้อความเป็นภาษาอังกฤษ 

2.  ขอรับรองว่า 
2.1  ฉลากอาหารนี้ ส าหรับชนิดและขนาดบรรจุที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาไว้แล้ว 
2.2  ฉลากแสดงชื่ออาหารและ สูตรส่วนประกอบสอดคล้องตามท่ีแจ้งไว้ 
2.3  ฉลากแสดงประเทศผู้ผลิต 
2.4  ฉลากแสดงเลขสารบบอาหาร หรือ เลขสถานที่ผลิตอาหาร หรือ ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง 
2.5  ฉลากแสดงรุ่นการผลิต (เฉพาะวัตถุเจือปนอาหาร) 
 

(ลายมือชื่อ)       คงทน สดใส       ผู้ยื่นค าขอ 
(   นายคงทน สดใส    )  

 
 
 


