
การแสดงฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการและ 
ฉลากโภชนาการแบบ GDA ของอาหาร 

ตามประกาศฯ ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) 

         นางสาวนฤมล ฉัตรสง่า 
นักวิชาการอาหารและยาช านาญการพิเศษ 



คือ “รูป รอยประดิษฐ ์เครื่องหมาย หรือขอ้ความใดๆ ที่แสดงไวท้ี่อาหาร ภาชนะ

บรรจอุาหารหรือหีบห่อของภาชนะบรรจุอาหาร (พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 367) พ.ศ. 2557,  

(ฉบบัท่ี 383) พ.ศ.2560  

เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ 

 

ก าหนดใหอ้าหารทุกชนิดท่ีผูผ้ลิตไม่ไดเ้ป็นผูข้ายอาหารน้ันใหก้บัผูบ้ริโภค

โดยตรงตอ้งแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุ 

ฉลากอาหาร 

อาหารที่ไดร้บัการยกเวน้  

อาหารหาบเร่ แผงลอย 

อาหารสด 

อาหารในภาชนะบรรจทุี่จ  าหน่ายใน

รา้นอาหาร รร. รพ. และอาหาร Delivery  
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ช่ืออาหาร 
แสดงไว้ต าแหน่งที่เหน็ได้ชัดเจน 

เลขสารบบอาหาร 
 
 

ด้วยตัวเลข 13 หลัก 

ช่ือและที่ตัง้ 
• ผู้ผลิต/ผลิตโดย.... หรือ 
• ผู้แบ่งบรรจุ/แบ่งบรรจโุดย.... หรือ 
• ผู้น าเข้า/น าเข้าโดย.... พร้อมช่ือและ
ประเทศผู้ผลิต 

•  หมดอายุ/ควรบริโภคก่อน   
    แสดงวัน เดือนและปี/เดือน
และปี ตามล าดับ การแสดง
เดือนอาจเป็นตัวเลข ฉลาก 

ส่วนประกอบที่ส าคัญ  
เป็นร้อยละของน า้หนัก

โดยประมาณเรียงจากมากไป
น้อย 

ปริมาณสุทธ ิ
(ระบบเมตริก) 

น า้หนักสุทธิ (กรัม,กิโลกรัม) 
ปริมาตรสุทธิ (มิลลิลิตร. ,ลิตร) 

การแสดงชื่อเฉพาะ/ 
INS และหน้าที่ของ
วัตถุเจือปนอาหาร 

ข้อมูลสารก่อภูมแิพ้ 
หรือสารที่ก่อภาวะภูมไิว

เกนิ 

วธีิรับประทาน ข้อแนะน าในการเกบ็รักษา ค าเตือน 

การกล่าวอ้าง แต่งกลิ่น(รส) วิธีการใช้และข้อความท่ีจ าเป็นส าหรบัอาหารท่ีจะใช้กบั
ทารกและเดก็อ่อน 

การแสดงฉลากท่ีจ าหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ริโภค 



ช่ืออาหาร 

ช่ือยี่หอ้/ตราสินคา้ 

ปรมิาณสทุธิ  

หนว่ยเป็น กรมั หรือ กิโลกรมั 

ฉลากหวาน มนั เค็ม 
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ฉลากโภชนาการ 

สว่นประกอบ  

แจง้เฉพาะสว่นที่ส าคญัเป็น

รอ้ยละของน า้หนกัเรียงจาก 

ปริมาณมากไปหานอ้ย 

วนั เดือน ปีท่ีผลิต/หมดอายุ

หรือควรบริโภคกอ่นโดยมีค า

ว่า “หมดอาย”ุหรือ  “ควร

บริโภคกอ่น”ก ากบั 

เลขสารบบอาหาร 

หรือ เลข อย. 

ช่ือและท่ีตัง้ของผ ูผ้ลิต หรอื 

ผ ูน้ าเขา้ 

โดยมีค าว่า“ผลิตโดย”หรือ

“ผลิต/แบ่งบรรจโุดย” 
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ยกเลิก 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที่ 374) พ.ศ.2559 

เรื่อง อาหารท่ีตอ้งแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลงังาน น ้าตาล 

ไขมนั และโซเดียมแบบจดีีเอ 

มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 20 เมษายน พ.ศ.2562 เป็นตน้ไป 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 394 (พ.ศ. 2561) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 

เรื่อง อาหารท่ีตอ้งแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลงังาน น ้าตาล ไขมนั และโซเดียมแบบจดีีเอ 

ไมใ่ชบ้งัคบักบั.... 

 อาหารท่ีมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนดไวใ้นส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการแสดงสารอาหารบนฉลากไวแ้ลว้โดยเฉพาะ 

เช่น อาหารมีวตัถุประสงคพ์ิเศษ 

 อาหารท่ีผูป้รุงเป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรงใหแ้กผู่บ้ริโภค 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  



“ขวดแกว้แบบคืนขวด (Returnable Glass Bottle)” หมายถึง ขวดแกว้ท่ี

ใชบ้รรจุอาหารท่ีมีลกัษณะเหลวซ่ึงอยูใ่นสภาพท่ีพรอ้มบริโภค และน ากลบัมาท า

ความสะอาด หมุนเวียนเพื่อบรรจุอาหารดงักล่าวซ ้าไดอี้ก 

“การแสดงค่าพลงังาน น ้าตาล ไขมนั และโซเดียม แบบจดีีเอ  

(Guideline Daily Amounts; GDAs)” หมายถึง การแสดงปริมาณและปริมาณ

สูงสุดเป็นรอ้ยละของพลงังาน น ้าตาล ไขมนั และโซเดียมท่ีบริโภคไดต่้อวนั ตาม

รูปแบบและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามบญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี 

... นิยาม ... 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  



GDA 

GDA (Guideline Daily Amounts) คือ การแสดงค่าพลงังาน น ้าตาล ไขมนั และโซเดียม 
บนฉลากดา้นหน้าบรรจุภณัฑ ์ โดยแสดงปริมาณสารอาหารต่อหน่วยบรรจุภณัฑท่ี์

เขา้ใจไดง้่าย เชน่ ซอง ถุง กล่อง  

ฉลากโภชนาการแบบ GDA 
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  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยเร่ือง การแสดงฉลากของ 

อาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบบัท่ี 367 และ 383)   

   ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกบัการแสดงฉลากของ 

     อาหารน้ันๆ 

ฉลากโภชนาการ 

ฉลากอาหาร 

   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 182) พ.ศ.2541 เรื่อง 

ฉลากโภชนาการ ลงวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2541  

9 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ตอ้งปฏิบติัตาม กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 



 1. อาหารขบเคีย้ว 

 2. ชอ็กโกแลต และขนมหวานรสชอ็กโกแลต 

 3. ผลติภณัฑข์นมอบ 

 4. อาหารกึง่ส าเรจ็รปู   

5. อาหารมือ้หลกัทีเ่ป็นอาหารจานเดยีว   

ซึง่ตอ้งเกบ็รกัษาไวใ้นตูเ้ยน็หรอืตูแ้ชแ่ขง็
ตลอดระยะเวลาจ าหน่าย 

6. เครือ่งดืม่ในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท  

7. ชาปรงุส าเรจ็ ทัง้ชนิดเหลวและชนิดแหง้  

 8. กาแฟปรงุส าเรจ็ ทัง้ชนิดเหลวและชนิดแหง้  

 9. นมปรงุแต่ง 

10. นมเปรีย้ว 

11. ผลติภณัฑข์องนม  

12. น ้านมถัว่เหลอืง  

13. ไอศกรมีทีอ่ยูใ่นลกัษณะพรอ้มบรโิภค 

อาหารท่ีบงัคบัแสดงฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA 

13 กล ุม่ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ปสธ. ฉบบัที่ 374 



อาหารท่ีบงัคบัแสดงฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA 

อาหารขบเค้ียว              

11 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

(1) มนัฝรัง่ ทอด หรืออบกรอบ  

      เช่น มนัฝรัง่แผ่นทอดกรอบ มนัฝรัง่อบกรอบ มนัฝรัง่แผ่นทอดกรอบหรืออบกรอบปรุงรสต่างๆ  

เช่น รสกะเพรากรอบ รสชีสและหวัหอม เป็นตน้ 

(2) ขา้วโพด คัว่ ทอด หรืออบกรอบ  

      เช่น ขา้วโพดอบกรอบ ขา้วโพดอบกรอบเคลือบเนยคาราเมล ขา้วโพดอบกรอบรสช็อกโกแลต 

ขา้วโพดกรอบรสชีส ขา้วโพดคลุกน ้าตาลและเนย ขา้วโพดเคลือบช็อกโกแลต ขา้วโพดเคลือบเนยคาราเมล 

เป็นตน้ 

(3) ขา้วเกรียบทอดหรืออบกรอบ หรืออาหารขบเค้ียวชนิดอบพอง  

      เช่น ขา้วเกรียบสมุนไพร ขา้วเกรียบเผือก ขา้วเกรียบกุง้ มนัผสมทอดกรอบเคลือบเนยคาราเมล แป้ง

ถัว่เหลืองอบกรอบ ขนมอบกรอบเคลือบรสช็อกโกแลต ขา้วเหนียวอบกรอบพนัสาหรา่ย ขนมอบกรอบ

กล่ินรสต่างๆ ขนมขา้วกรอบกล่ินรสต่างๆ เป็นตน้ 



12 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

(4) ถัว่หรือนตัหรือเมล็ดพืชอ่ืนทอดหรืออบกรอบ หรืออบเกลือ หรือเคลือบปรุงรส  

      เชน่ ถัว่ลิสงทอดหรืออบกรอบปรุงรส ถัว่ปากอา้เคลือบรสกุง้ ถัว่ลนัเตาเคลือบรส

ปลาหมึก อลัมอนดอ์บเกลือ เกาลดัอบแกะเปลือก แมคคาเดเมียอบกรอบ เมล็ดมะม่วง

หิมพานตอ์บเกลือ ถัว่ลิสงผสมเมล็ดมะม่วงหิมพานตอ์บเกลือ เมล็ดทานตะวนั เมล็ด

แตงโม เมล็ดฟักทอง ขา้วกรอบรสตม้ย า เป็นตน้  

(5) สาหรา่ยทอด สาหรา่ยทอดอบกรอบ สาหรา่ยทอดเคลือบปรุงรส  

(6) เน้ือสตัวท่ี์ท  าเป็นเสน้หรือแผ่น ทอดหรืออบกรอบ หรือปรุงรส   

เช่น ปลาเสน้ ปลาหมึกแผ่นอบกรอบ หมูแผ่นอบกรอบรสบารบี์คิว เป็นตน้ 

อาหารขบเค้ียว              

อาหารท่ีบงัคบัแสดงฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA 



13 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

(7) อาหารขบเค้ียวตาม (1.1) - (1.6) ผสมกนัมากกว่า 1 ชนิด  

เชน่ เมล็ดพืชผสมถัว่และสาหรา่ย ขนมอบพองผสมถัว่เคลือบปรุงรส เป็นตน้ 

อาหารขบเค้ียว              

อาหารท่ีบงัคบัแสดงฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA 



14 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ช็อกโกแลต หรือขนมหวานรสช็อกโกแลต 

เช่น ช็อกโกแลตชนิดไมห่วาน ช็อกโกแลตนม คูเวอรเ์จอรช็์อกโกแลตนม 

ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากช็อกโกแลต หรือขนมหวานท่ีมีลกัษณะคลา้ยช็อกโกแลต

ซ่ึงเป็นอาหารส าเร็จรูปท่ีพรอ้มบริโภคทนัที 

อาหารท่ีบงัคบัแสดงฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA 

ช็อกโกแลตราดหน้าขนม / เม็ดช็อกโกแลต ส าหรับท าขนม 



15 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

(1) ขนมปังกรอบ หรือแครกเกอร ์หรือบิสกิต  

         เช่น ขนมปังกรอบเคลือบช็อกโกแลต ขนมปังกรอบสอดไสค้รีมช็อกโกแลต ขนมปังกรอบรสชีส 

บิสกิตรสต่างๆ ครีมแครกเกอร ์แซนวชิแครกเกอรไ์สค้รีมกล่ินบลูเบอรร์ี แซนวชิแครกเกอรไ์สค้รีม

กล่ินเลมอนเชอรเ์บท บิสกิตโรลรสช็อกโกแลต ขนมขาไก่ เป็นตน้ 

 

 

 

(2) เวเฟอรส์อดไส ้ 

         เช่น เวเฟอรไ์สค้รีมกล่ินชาเขียว เวเฟอรไ์สค้รีมกล่ินบลูเบอรร์ี เวเฟอรส์อดไสค้รีมช็อกโกแลต 

เวเฟอรร์สนมสอดไสค้รีมกล่ินวานิลลา เวเฟอรเ์คลือบโกโกค้รีม เป็นตน้ 

    ผลิตภณัฑข์นมอบ            

อาหารท่ีบงัคบัแสดงฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA 



16 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

(3) คกุก้ี  

(4) เคก้  

         เช่น เคก้โรล บราวนี คพัเคก้ มฟัฟิน ช็อกบอล เคก้เนยสด ชีสเคก้ ชิฟฟอนเคก้ เคก้กลว้ยหอม 

ขนมไหวพ้ระจนัทร ์(Moon cake) เป็นตน้ 

(5) พาย เพสตรี้  ทั้งชนิดท่ีมีและไม่มีไส ้เช่น เอแคลร ์ครวัซองท ์พายไสต่้างๆ  

    ผลิตภณัฑข์นมอบ            

อาหารท่ีบงัคบัแสดงฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA 



     อาหารก่ึงส าเรจ็รปู 

17 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

(1) ก๋วยเต๋ียว ก๋วยจั๊บ บะหมี่ เสน้หมี่ และวุน้เสน้ไม่วา่จะมีการปรุงแต่งหรือไม่ก็ตาม พรอ้มซองเคร่ืองปรุง  

(2)  ขา้วตม้ท่ีปรุงแต่ง และโจก๊ท่ีปรุงแต่ง 

อาหารกึ่งส าเร็จรูป คือ อาหารที่ผ่านกรรมวิธีและปรุงแต่งมาบางแล้วและใช้รับประทานหลังจากผ่าน
วิธีการอย่างง่ายๆ และใช้เวลาสั้นโดยการเติมน้ าร้อน การต้ม หรือเติมอาหารอื่นลงไป 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 210) พ.ศ.2543 เรื่อง อาหารกึ่งส าเร็จรูป  

อาหารท่ีบงัคบัแสดงฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA 

ไม่พร้อมบริโภค 



18 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

เช่น ขา้วผดัต่างๆ ขา้วผดักระเพรา ขา้วไข่เจียว ขา้วตม้ โจก๊ ขา้วผดัอเมริกนั ขา้วหมกูรอบ ขา้วหน้าเป็ด ขา้วหมกไก่ 

ขา้วพรอ้มกบัขา้วชนิดต่างๆ บะหม่ีน ้าหมแูดง บะหม่ีแหง้เป็ด เก๊ียวกุง้ ก๋วยเต๋ียวราดหน้า ผดัวุน้เสน้ ผดัซีอ๊ีว ขนมจีน

น ้ายา ผดัไทย เป็นตน้  

อาหารม้ือหลกัท่ีเป็นอาหารจานเดียว  

แช่เยน็หรอืแช่แข็ง 

• อาหารท่ีรบัประทานเป็นมื้ อหลกัในแต่ละวนั (เชา้ กลางวนั เยน็) 

• มิใชอ่าหารท่ีรบัประทานระหวา่งม้ือ อาจรบัประทานในลกัษณะท่ีเป็น

อาหารจานเดียว  

• จดัอยูใ่นประเภทอาหารส าเร็จรูปท่ีพรอ้มบริโภคทนัที อยูใ่นภาชนะท่ี

พรอ้มน าไปรบัประทานได ้

• ตอ้งน าไปผ่านเตาไมโครเวฟก่อนการบริโภค 

ไม่รวมถึงอาหารมื้ อหลกัซ่ึงเก็บรกัษาไวใ้นภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทท่ีเป็นโลหะหรือวตัถุอ่ืนท่ีคงรูปท่ี 

สามารถป้องกนัมิใหอ้ากาศภายนอกเขา้ไปในภาชนะบรรจุได ้และเก็บรกัษาไวไ้ดใ้นอุณหภูมิปกติ 

อาหารท่ีบงัคบัแสดงฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA 



อาหารท่ีบงัคบัแสดงฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA 

6 เครือ่งด่ืมในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท  

(1) เครื่องดื่มที่มีหรือท าจากผลไม ้พืชหรือผกั ไม่ว่าจะมีกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดห์รือออกซิเจน

ผสมอยูด่ว้ยหรือไม่ก็ตาม ที่อยูใ่นลกัษณะพรอ้มบริโภค  

เช่น น ้าผกัผลไมร้วม น ้าสม้ 100% น ้ารสสม้ 25%  

น ้ามะตูม  

19 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

เครื่องด่ืมจากพืชท่ีท าใหแ้หง้ในลกัษณะของชาชง  

ชาสมุนไพร ตาม ปสธ.280 ชาจากใบหรือดอกพืชแหง้ 

ตามปสธ. (ฉบบัท่ี 356) พ.ศ.2556 เร่ือง เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท  



อาหารท่ีบงัคบัแสดงฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA 

6 เครือ่งด่ืมในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท  

(2) เครื่องดื่มที่มีหรือท าจากสว่นผสมที่ไม่ใช่ผลไม ้พืชหรือผกั ไม่ว่าจะมีกา๊ซ

คารบ์อนไดออกไซดห์รือออกซิเจน ผสมอยูด่ว้ยหรือไม่ก็ตาม ที่น ามาปรุง

แตง่รสในลกัษณะพรอ้มบริโภค  

เช่น เครื่องด่ืมแต่งกล่ินรสต่างๆ เครื่องด่ืมอดัลม เป็นตน้  

(3) เครื่องดื่มตามขอ้ (1) หรือ (2) ชนิดแหง้  

เช่น เครื่องด่ืมมอลตร์สช็อกโกแลตปรุงส าเร็จชนิดผง 

น ้าหวาน หรือเครื่องด่ืมเขม้ขน้ 

20 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ตามปสธ. (ฉบบัท่ี 356) พ.ศ.2556 เร่ือง เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท  



อาหารท่ีบงัคบัแสดงฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA 

7 ชาปรุงส าเร็จ ทั้งชนิดเหลวและชนิดแหง้  

 ชาหรือชาผงส าเร็จรูปท่ีน ามาปรุงแต่งรสในลกัษณะพรอ้มบริโภคและบรรจุ

ในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ไมว่า่ผลิตภณัฑด์งักล่าวจะเป็นชนิดเหลวหรือแหง้  

21 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ชาแหง้ 

ตามปสธ. (ฉบบัท่ี 196) พ.ศ.2543 เร่ือง ชา 



อาหารท่ีบงัคบัแสดงฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA 

8 กาแฟปรุงส าเร็จ ทั้งชนิดเหลวและชนิดแหง้  

 กาแฟแท ้กาแฟผสม กาแฟท่ีสกดักาเฟอีนออก กาแฟส าเร็จรปู ท่ีน ามาปรุงแต่งรสใน

ลกัษณะพรอ้มบริโภค และบรรจุในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ไมว่า่ผลิตภณัฑด์งักล่าวจะเป็น

ชนิดเหลวหรือแหง้ 

22 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

กาแฟแท ้กาแฟคัว่บด 

100% 

ตามปสธ. (ฉบบัท่ี 197) พ.ศ.2543 เร่ือง กาแฟ 



อาหารท่ีบงัคบัแสดงฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA 

9 นมปรุงแตง่ (ชนิดเหลวและแหง้) 

23 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 351) พ.ศ.2556 เร่ือง นมปรุงแต่ง 

10 นมเปร้ียว (ชนิดเหลวและแหง้) 

 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 353) พ.ศ.2556 เร่ือง นมเปร้ียว 



อาหารท่ีบงัคบัแสดงฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA 

11 ผลิตภณัฑข์องนม (ชนิดเหลวและแหง้) 

24 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 352) พ.ศ.2556 เร่ือง ผลิตภณัฑข์องนม 

12 น ้านมถัว่เหลือง (ชนิดเหลวและแหง้) 

 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 198) พ.ศ.2543  

เร่ือง น ้านมถัว่เหลืองในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 



อาหารท่ีบงัคบัแสดงฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA 

13 ไอศกรีมท่ีอยูใ่นลกัษณะพรอ้มบริโภค 

25 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 354) พ.ศ.2556 เร่ือง ไอศกรีม 

ไอศกรีมผง ไอศกรีมกล่องส าหรบัตกัขาย 



ช่องทางการแสดงฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA 

เพ่ิมเติม !!!! 

 เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชาปรุงส าเร็จ กาแฟปรุงส าเร็จ 

และน ้านมถัว่เหลืองท่ีบรรจุในขวดแกว้ชนิดคืนขวด  

เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท นมปรุงแตง่ นมเปรี้ ยว ผลิตภณัฑข์องนม 

และน ้านมถัว่เหลืองท่ีเป็นของเหลวในลกัษณะพรอ้มบริโภคที่มีพ้ืนท่ีฉลาก

ดา้นหนา้นอ้ยกว่า 65cm2 ที่ไม่สามารถจ  าหน่ายพรอ้มหีบห่อ และไม่อาจแสดง

ฉลากโภชนาการ และฉลากจดีีเอไวท้ี่ภาชนะบรรจุได ้

1 

2 

แสดงผ่านโปรแกรมประยุกตข์องโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

(Nutrition detective mobile application) รว่มกบัการ

แสดงไวบ้ริเวณที่จ  าหน่ายสินคา้หรือบริเวณรา้นอาหาร

ท่ีจ  าหน่ายอาหารนั้นๆ QR Code  

Mobile app 
26 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 



วนับงัคบัใชแ้ละระยะเวลาผ่อนผนัการจ  าหน่าย 

อาหารกลุ่มท่ีขยายบงัคบั 

เพ่ิมเติม 

อาหารท่ีนอกเหนือจากท่ี 

ประกาศฯ บงัคบั และมีการแสดง

รูปแบบฉลาก GDA ไม่สอดคลอ้ง

ตามประกาศน้ี 

ยงัคงจ  าหน่ายผลิตภณัฑต์อ่ไปได ้

แตต่อ้งไม่เกิน 

วนัที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564 

อาหารกลุ่มเดิมท่ีมีการแสดง

ปริมาณโซเดียมและ %Thai RDI 

ไม่สอดคลอ้งตามปสธ. 392 

(2,000 mg/day) 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

 ประกาศมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัที่ 20 เมษายน พ.ศ.2562 

   ระยะเวลาผ่อนผนัพิจารณาจากวนัวางจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์

ไม่เกิน 2 ปี นับจากวนัที่ประกาศมีผลใชบ้งัคบั 



เง่ือนไขท่ีผ ูป้ระกอบการตอ้งปฏิบติัตาม 

 แสดงข้อความ “บริโภคแต่น้อยและออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ” 

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

แสดงฉลากโภชนาการ 

แสดงค่าพลังงาน น้ าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ 

28 

 บังคับให้แสดงเฉพาะกลุ่มอาหารขบเคี้ยว กลุ่มช็อกโกแลตฯ และผลิตภัณฑ์ขนมอบ 



ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ฉลากโภชนาการ 

1.1  แบบเต็ม ตามแนบท้าย ปสธ. 182 

1.2  แบบย่อ แสดงค่าพลังงานทั้งหมด ไขมันทั้งหมด โปรตีน คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด     
      น้ าตาล โซเดียม แต่หากมีปริมาณโคเลสเตอรอลต่อหนึ่งหน่วยบริโภคตั้งแต่ 2  
      มิลลิกรัมขึ้นไป จะต้องแสดงโคเลสเตอรอลด้วย 

1.3  กรณีมีการแสดงข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการ ใช้คุณค่าในการส่งเสริมการ 
      ขาย หรือระบุกลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริมการขาย ต้องแสดงกรอบข้อมูล 
      โภชนาการแบบเต็ม ตามเงื่อนไขแนบท้าย ปสธ. 182   

ต้องแสดงฉลากโภชนาการอย่างใดอย่างหนึ่ง  

29 

1.1 

1.2 

1.3 

สามารถแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการแบบย่อได้ >>  
เมื่อสารอาหารในกรอบแบบเต็มจ านวน 8 รายการขึ้นไป มีปริมาณที่น้อยมากไม่มีความส าคัญจน
ถือว่าเป็น 0 ตามเงื่อนไขของปสธ. 182  



รปูแบบของกรอบขอ้มลูโภชนาการ 

ข้อมูลโภชนาการ 
หน่ึงหน่วยบริโภค : ………….(…………) 
จ านวนหน่วยบริโภคต่อ ……… :  ……… 
คุณค่าทางโภชนาการต่อหน่ึงหน่วยบริโภค 
พลงังานทั้งหมด …….. กิโลแคลอรี 
  ร้อยละของปริมาณท่ีแนะน าต่อวนั* 
ไขมันทั้งหมด    ….. ก.                                             ………. % 
โปรตนี     .….  ก.                        
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด     ….. ก.                             ………. % 
          น ้าตาล     ...….. ก. 
โซเดยีม     ….. มก.                                                    ..……. % 
*  ร้อยละของปริมาณสารอาหารท่ีแนะน าใหบ้ริโภคต่อวนัส าหรับ
คนไทยอายตุั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป   (Thai RDI) โดยคิดจากความ
ตอ้งการพลงังานวนัละ 2,000 กิโลแคลอรี 

กรอบขอ้มลูโภชนาการแบบยอ่ กรอบขอ้มลูโภชนาการแบบเต็ม 

30 



กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีปริมาณโคเลสเตอรอลตั้งแต่ 2 มิลลิกรัมขึ้นไป ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 

กรอบขอ้มลูโภชนาการแบบยอ่ 

31 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 



สัญลักษณ์ทางโภชนาการอย่างง่าย  

สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA 

• แสดงไวด้า้นหนา้บรรจุภณัฑ ์

• แสดงปริมาณสารอาหาร 

ตอ่หน่วยบรรจุภณัฑ ์เชน่ ซอง ถุง กล่อง  
แสดงไวบ้นบรรจุภณัฑด์า้นหลงั 

32 



เง่ือนไขและรปูแบบของฉลากโภชนาการแบบ GDA  

รปูทรงกระบอกหวัทา้ยมนแนวตั้งเรียงติดกนัจ านวน 4 แท่ง เพื่อ

แสดงคา่พลงังาน น ้าตาล ไขมนั และโซเดียม ตามล าดบั เท่าน้ัน 

1 

สีขอบของทรงกระบอก

ใหแ้สดงสีใดสีหน่ึง คือ 

สีด า หรือสีน ้ าเงินเข้ม 

หรือสีขาว และต้องตัด

กบัสีพื้ นของฉลาก 

2 

สีพื้ นภายในรปู

ทรงกระบอกตอ้ง

เป็นสีขาวเท่าน้ัน 

3 

เสน้ขีดภายในรูปทรงกระบอกทุกเสน้ใหเ้ป็นเสน้สีด าหรือสีน ้าเงินเขม้ 

ตอ้งเป็นสีเดียวกบัสีตวัอกัษร ท่ีแสดงภายในรปูทรงกระบอก 4 

33 

จ านวนครั้งท่ีแนะน าใหก้ินต่อ

หน่ึงหน่วยบรรจุภณัฑ ์ 

แสดงต่อหน่ึงหน่วยบรรจุภณัฑ ์

5 



รอ้ยละของปรมิาณสงูสดุท่ีบรโิภคไดต่้อวนั 

คือ ปริมาณของสารอาหารที่แนะน าให้บริโภคสูงสุดในหนึ่งวัน โดยอ้างอิงมาจากสารอาหารที่
แนะน าให้บริโภคประจ าวันส าหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) ตามบัญชีแนบท้าย
หมายเลข 3 ของ ปสธ. ฉบับที่ 182 ดังนี้ 

พลงังานทัง้หมด 
ไม่ควรเกิน 2,000 กิโลแคลอรี/วนั 

Ref. : Thai RDI 

 
น ้าตาลทัง้หมด (Total sugar) 

ไม่ควรเกิน 65 กรมั/วนั 
[40 กรมั : Natural sugar &  
25 กรมั : Added Sugar] 

 
ไขมนัทัง้หมด (Total fat) 
ไม่ควรเกิน 65 กรมั/วนั 

Ref. : Thai RDI 

โซเดียม 
ไม่ควรเกิน 2,400 มิลลิกรมั/วนั 

Ref. : Thai RDI 

34 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 392 (พ.ศ. 2561) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัิอาหาร พ.ศ. 2522  

เร่ือง ฉลากโภชนาการ (ฉบบัที่ 3) 

2,000 มิลลิกรมั/วนั 



การจดัท าฉลากโภชนาการแบบ GDA 

 น าค่าพลงังาน น ้าตาล ไขมนั และโซเดียม จากการวิเคราะห์ต่อ 100 
กรัม มาค านวณใหเ้ป็นค่าต่อหน่ึงหน่วยบรรจุภณัฑ ์

หลกัการ 
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ผลิตภณัฑ ์เคร่ืองด่ืม ขนาด 400 มิลลิลิตร 

สารอาหาร ค่าวเิคราะห์ต่อ 100 กรัม  ค่าต่อบรรจุภัณฑ์  (400 มิลลลิติร) 

พลงังาน  128 512 
น ้าตาล 13 52 
ไขมนั 2 8 
โซเดียม 32 128 



 น าค่าท่ีไดไ้ปปัดเลขตามหลกัเกณฑก์ารปัดตวัเลขของการแสดงค่า
ปริมาณสารอาหารบนฉลากโภชนาการ 

 

  ค่าพลงังานจากการค านวณ  เท่ากบั  512 กิโลแคลอร่ี  
             เขา้เกณฑก์ารปัดเลข ≥50 ใหแ้สดงค่าข้ึนลงขัน้ละ 10 
  ดงันั้น แสดงค่าพลงังานบนฉลาก  เท่ากบั 510 กิโลแคลอร่ี 
 

 น าค่าท่ีไดจ้ากการปัดไปแสดง ใน 
     สัญลกัษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA  

การจดัท าฉลากโภชนาการแบบ GDA 
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หลกัการ 

***หมายเหตุ : %Thai RDI ของโซเดยีม = 2,400 mg 
ตามประกาศฯ ฉบับที่ 182 เร่ือง “ฉลากโภชนาการ” 

ณ วนัที่ 20 เม.ย. 62 เป็นต้นไป %Thai RDI ของโซเดยีม = 2,000 mg 



การจดัท าฉลากโภชนาการแบบ GDA 

 น าค่าพลงังาน น ้าตาล ไขมนั และโซเดียม ท่ีแสดงในกรอบขอ้มูลโภชนาการ 
ซ่ึงเป็นค่าต่อหน่ึงหน่วยบริโภคมาค านวณใหเ้ป็นค่าต่อหน่ึงหน่วยบรรจุภณัฑ ์

หลกัการ 
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(กรณีท่ีมีกรอบขอ้มูลโภชนาการ) 

สารอาหาร 
ค่าต่อหน่ึงหน่วยบริโภค 

30 กรัม  
ค่าต่อบรรจุภัณฑ์   

(210 กรัม) 

พลงังาน  160 1,120 
น ้าตาล 2 14 
ไขมนั 9 63 
โซเดียม 140 980 

ผลติภัณฑ์กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผง 



การจดัท าฉลากโภชนาการแบบ GDA 

 น าค่าท่ีไดไ้ปปัดเลขตามหลกัเกณฑก์ารปัดตวัเลขของการแสดงค่าปริมาณ
สารอาหารบนฉลากโภชนาการ 

 

 
 

 น าค่าท่ีไดจ้ากการปัดไปแสดงใน 
      สัญลกัษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA  

หลกัการ 
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(กรณีท่ีมีกรอบขอ้มูลโภชนาการ) 

ค่าพลงังานจากการค านวณ เท่ากบั  1,120 กิโลแคลอร่ี  
   เขา้เกณฑก์ารปัดเลข ≥50 ใหแ้สดงค่าข้ึนลงขัน้ละ 10 
ดงันั้น แสดงค่าพลงังานบนฉลาก  เท่ากบั 1,120 กิโลแคลอร่ี 

***หมายเหตุ : %Thai RDI ของโซเดยีม = 2,400 mg 
ตามประกาศฯ ฉบับที่ 182 เร่ือง “ฉลากโภชนาการ” 

ณ วนัที ่20 เม.ย. 62 เป็นต้นไป %Thai RDI ของโซเดยีม = 2,000 mg 



การจดัท าฉลากโภชนาการแบบ GDA 

 ยกเวน้กรณีท่ีค่าสารอาหารท่ีแสดงในกรอบขอ้มูลโภชนาการ เป็น 0 หรือ 
น้อยกว่า 1 ใหใ้ชค้่าท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์จริงมาค านวณ 

หลกัการ 
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(กรณีท่ีมีกรอบขอ้มูลโภชนาการ) 

ค่าน ้าตาลท่ีแสดงบนฉลาก นอ้ยกวา่ 1 (ช่วง 0.5-1 กรัม) 
ค่าน ้าตาลจากการวเิคราะห์คือ ต่อ 100 กรัม 1.71  
หรือ ต่อ 35 กรัม เท่ากบั 0.60 

ดงันั้น ค่าของน ้าตาลท่ีแสดงบนฉลาก GDA 
คือ 0.6 x 3 = 1.8 ปัดเลขเป็น 2.0 



หลกัเกณฑ์การปัดตัวเลขของการแสดงค่าปริมาณสารอาหารบนฉลากโภชนาการ 

พลงังานและ
สารอาหาร 

หน่วย ผลการวเิคราะห์ การแสดงค่าปริมาณสารอาหาร 
การแสดงค่าปริมาณสารอาหารเป็น  
ร้อยละของปริมาณที่แนะน าต่อวนั 

พลงังาน กิโลแคลอรี < 5 
< 50 
> 50 

แสดงค่าเป็น 0 
แสดงค่าข้ึนลงขั้นละ 5 
แสดงค่าข้ึนลงขั้นละ 10 

น ้าตาล กรัม < 0.5 
< 1 
> 1 

แสดงค่าเป็น 0 
แสดงค่า “นอ้ยกวา่ 1” 
แสดงค่าข้ึนลงขั้นละ 1 

ไขมนั กรัม < 0.5 
< 5 
> 5 

แสดงค่าเป็น 0 
แสดงค่าข้ึนลงขั้นละ 0.5 
แสดงค่าข้ึนลงขั้นละ 1 

โซเดียม มิลลิกรัม < 5 
5-140 
> 140 

แสดงค่าเป็น 0 
แสดงค่าข้ึนลงขั้นละ 5 
แสดงค่าข้ึนลงขั้นละ 10 

ปัดเป็นจ านวนเตม็ให้
ใกลเ้คียงมากท่ีสุด 
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ตวัอย่างการค านวณค่าพลงังาน

และสารอาหาร 
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กรอบขอ้มูลโภชนาการ 

จ านวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภณัฑ ์

เท่ากบั 7 
 
ปริมาณหน่ึงหน่วยบริโภคของ... 
  พลงังาน     =   160   กิโลแคลอรี 
  น ้าตาล      =   2      กรัม 
  ไขมนั         =   9       กรัม 
  โซเดียม      =   140  มิลลิกรัม 

ตวัอย่างการค านวณค่าพลงังานและสารอาหาร 

42 



การแสดงคา่พลงังาน ไขมนั น า้ตาล และโซเดยีม บนฉลาก GDA  
ค านวณไดจ้าก ปริมาณหน่ึงหน่วยบริโภคคูณจ านวนหน่วยบริโภค 

ค่าพลงังาน 

เท่ากบั 160 x 7 = 1,120 กิโลแคลอรี   

ค่าน ้าตาล 

เท่ากบั 2 x 7 = 14 กรัม 

ตวัอย่างการค านวณค่าพลงังานและสารอาหาร 

ส่วนค่าไขมนัและโซเดียม ใชว้ธีิการค านวณค่าเช่นเดียวกนั 
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ร้อยละของค่าพลงังาน ไขมนั น ้ าตาล และโซเดียม บนฉลาก GDA  
ค านวณเทียบจากร้อยละของปริมาณสูงสุดท่ีบริโภคไดต่้อวนั 

ร้อยละของปริมาณสูงสุดท่ีบริโภคไดต่้อวนัของ 
 
ค่าพลงังาน  เท่ากบั 2,000 กิโลแคลอรี 
ค่าน ้าตาล    เท่ากบั 65 กรัม 
ค่าไขมนั     เท่ากบั 65 กรัม 
ค่าโซเดียม  เท่ากบั 2,400 มิลลิกรัม 

ตวัอย่างการค านวณค่าพลงังานและสารอาหาร 
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ตามประกาศฯ ฉบับที ่392  
เร่ือง “ฉลากโภชนาการ (ฉบับที ่3)” 

มีการให้ปรับค่า Thai RDI ของโซเดียมจาก  
2,400 มิลลกิรัม               2,000 มิลลกิรัม 

ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ วันที ่20 เมษายน 2562 



ค่าพลงังานท่ีบริโภคไดสู้งสุดต่อวนั เท่ากบั  2,000  กิโลแคลอรี คิดเป็น 100 % 
ถา้ค่าพลงังาน                                    เท่ากบั  1,120 กิโลแคลอรี คิดเป็น 56 % 

ค่าน ้าตาลท่ีบริโภคไดสู้งสุดต่อวนั เท่ากบั 65 กรัม   คิดเป็น 100 % 
ถา้ค่าน ้าตาล                                    เท่ากบั 7 กรัม     คิดเป็น 11 % 

ตวัอย่างการค านวณค่าพลงังานและสารอาหาร 

ส่วนค่าไขมนัและโซเดียม ใชว้ธีิการค านวณเทียบค่าร้อยละเช่นเดียวกนั 
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ตวัอย่างการค านวณค่าพลงังานและสารอาหาร 
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กรณีศึกษาการแสดง 

ฉลากโภชนาการแบบ GDA 
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อาหารท่ีหน่ึงหน่วยบรรจุภณัฑม์ี

ปริมาณเท่ากบัหน่ึงหน่วยบริโภคหรือ

นอ้ยกวา่หน่ึงหน่วยบริโภค 

กรณีที่ 1 

กินได ้1 ครัง้  
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กรณีที่ 1 
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แสดงสญัลกัษณท์าง

โภชนาการแบบ GDA 

โดยใชค้า่พลงังานและสารอาหารเดียวกบัท่ีแสดงในกรอบขอ้มลู 



แสดงฉลาก GDA ดงันี ้
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***หมายเหตุ : %Thai RDI ของโซเดียม = 2,400 mg 
ตามประกาศฯ ฉบับที ่182 เร่ือง “ฉลากโภชนาการ” 

ณ วนัที ่20 เม.ย. 62 เป็นต้นไป %Thai RDI ของโซเดียม = 2,000 mg 



แสดงฉลาก GDA ดังนี ้
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***หมายเหตุ : %Thai RDI ของโซเดียม = 2,400 mg 
ตามประกาศฯ ฉบับที ่182 เร่ือง “ฉลากโภชนาการ” 

ณ วนัที ่20 เม.ย. 62 เป็นต้นไป %Thai RDI ของโซเดียม = 2,000 mg 



อาหารท่ีหน่ึงหน่วยบรรจุภณัฑม์ี

ปริมาณ มากกวา่หน่ึงหน่วยบริโภค 

กรณีที่ 2 

กินไดม้ากกวา่ 1 ครั้ง 
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กรณีที่ 2 

53 

แสดงสญัลกัษณท์าง

โภชนาการแบบ GDA 

โดยใชค้า่พลงังานและสารอาหารจากกรอบขอ้มลูโภชนาการคูณ

จ านวนหน่วยบริโภค และมีขอ้ความ “ควรแบง่กิน...ครัง้” 

 



กาแฟส าเร็จรูปชนิดผง 
บรรจใุนซองใหญ่ 

แสดงฉลาก GDA ดังนี ้
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เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท 
บรรจใุนกระป๋อง (400 มิลลิลติร) 

แสดงฉลาก GDA ดงันี ้
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***หมายเหตุ : %Thai RDI ของโซเดยีม = 2,400 mg 
ตามประกาศฯ ฉบับที่ 182 เร่ือง “ฉลากโภชนาการ” 

ณ วนัที่ 20 เม.ย. 62 เป็นต้นไป %Thai RDI ของโซเดยีม = 2,000 mg 



พลงังานและ
สารอาหาร 

ค่าวเิคราะห์ต่อ 
100 กรัม 

ค่าต่อหน่ึงหน่วยบริโภค  
(33 กรัม) 

ค่าแสดงในGDA  
ต่อบรรจุภัณฑ์ (100 กรัม) 

ค่าจริง 
ค่าแสดงในกรอบ
ข้อมูลโภชนาการ 

ค่าจากการ
วเิคราะห์ 

ค่าจากกรอบ
ข้อมูลโภชนาการ 

พลงังาน 
(กิโลแคลอรี) 

11.0 3.6 0 10 10 
103.9 34.3 35 100 100 
263.7 87.0 90 260 270 

น ้าตาล  
(กรัม) 

1.2 0.4 0 1 1 
2.6 0.9 น้อยกว่า 1 3 3 
10.9 3.6 4 11 12 

ตวัอย่างการปดัตวัเลขของการแสดงค่าปรมิาณสารอาหาร 

56 



พลงังานและ
สารอาหาร 

ค่าวเิคราะห์ต่อ 
100 กรัม 

ค่าต่อหน่ึงหน่วยบริโภค  
(33 กรัม) 

ค่าแสดงในGDA  
ต่อบรรจุภัณฑ์ (100 กรัม) 

ค่าจริง 
ค่าแสดงในกรอบ
ข้อมูลโภชนาการ 

ค่าจากการ
วเิคราะห์ 

ค่าจากกรอบ
ข้อมูลโภชนาการ 

ไขมนั  
(กรัม) 

0.9 0.3 0 1 1 
12.3 4.1 4 12 12 
25.7 8.5 9 26 27 

โซเดียม  
(มิลลิกรัม) 

9.8 3.2 0 10 10 
421.7 139.2 140 420 420 
857.3 282.9 280 860 840 

ตวัอย่างการปดัตวัเลขของการแสดงค่าปรมิาณสารอาหาร 
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ตวัอย่างการค านวณค่าพลงังานและสารอาหาร 
กรอบขอ้มูลโภชนาการ โจทย์ข้อ 1 

ตวัอย่างอาหาร: นมปรุงแต่ง รสช็อกโกแลต 
 บรรจกุลอ่ง ปริมาตรสทุธิ : 250 มิลลิลิตร 
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ตวัอย่างการค านวณค่าพลงังานและสารอาหาร 

โจทย์ข้อ 2 

ตวัอยา่งอาหาร: เคร่ืองด่ืมชาปรุงส าเร็จชนิดผง 
                          บรรจุซองอลูมิเนียมฟอยล ์
น ้าหนกัสุทธิ : 80 กรัม 
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***หมายเหตุ : %Thai RDI ของโซเดียม = 2,400 mg 
ตามประกาศฯ ฉบับที ่182 เร่ือง “ฉลากโภชนาการ” 

ณ วนัที ่20 เม.ย. 62 เป็นต้นไป %Thai RDI ของโซเดียม = 2,000 mg 



การใช้เคร่ืองมือช่วยท าฉลาก GDA 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

นางสาวนฤมล ฉัตรสง่า 

นักวชิาการอาหารและยาช านาญการพเิศษ 
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การเข้าใช้งานเคร่ืองมือช่วยท าฉลาก GDA 

1. เขา้หนา้การใชง้านโปรแกรม 
URL: www.fda.moph.go.th 
 
2. เลือกหวัขอ้: Link ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
                         ส านกัอาหาร 
 
3. เลือก: เคร่ืองมือช่วยท าฉลาก GDA 

URL: food.fda.moph.go.th 1 

2 

3 
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หน้าหลกั 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

4. กรอกช่ือของผลิตภณัฑ ์  5. เลือก ประเภทอาหาร     6. เลือก ชนิดอาหาร 
7. กรอก หน่วยบริโภค   8. กรอก หน่วยของบรรจุภณัฑ ์     9. กรอกน ้าหนกัสุทธิ 
10. เลือก จ านวนการบริโภค แบ่งเป็น ค านวณจากหน่วยอา้งอิง หรือ ก าหนดเอง 
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หน้าหลกั 
11 

11. เลือก ผลวิเคราะห์ส าหรับท าฉลากโภชนาการ  แบ่งเป็น ฉลากโภชนาการแบบเตม็ หรือ เฉพาะฉลาก GDA 
12. กรอก ค่าผลวิเคราะห์ขอ้มูลโภชนาการจากหอ้งปฏิบติัการ เช่น พลงังาน พลงังานไขมนั เป็นตน้  
     (กรณี ไม่มีเอกสารรายงานผล ใหค้ลิกเลือก ช่องไม่มีเอกสารรายงานผลวิเคราะห์)  
13. เลือก เพ่ิมขอ้มูลสารอาหารอ่ืน (กรณีตอ้งการเพ่ิมขอ้มูลสารอาหาร)      14. เลือก บนัทึกขอ้มูล เม่ือตอ้งการค านวณฉลากฯ  
 

12 

14 13 
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การแสดงผลค านวณ 

16 

15 

15. เลือก แสดงภาพฉลากโภชนาการ  (แบบเตม็ หรือ แบบยอ่)  หรือ ฉลากโภชนาการแบบ GDA 
16. คลิก ปุ่ม “Download Image” เพ่ือดาวน์โหลดรูปภาพฉลาก 
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     สืบค้นข้อมูลได้จาก www.fda.moph.go.th 
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