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หลกัเกณฑ์และแนวทางการอนุญาตผลติภณัฑ์อาหาร 

ส าหรับผู้ทีต้่องการควบคุมน า้หนัก  

ด้วยพระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ.2522 ก าหนดให้ผูท่ี้ประสงค์จะผลิต/น าเขา้อาหารควบคุมเฉพาะเพื่อ
จ าหน่ายไดแ้ก่ อาหารส าหรับผูท่ี้ตอ้งการควบคุมน ้าหนกั จะตอ้งด าเนินการตามมาตรา 31 ผูใ้ดจะผลิตหรือน าเขา้
ซ่ึงอาหารควบคุมเฉพาะจะต้องน าอาหารนั้นมาขอข้ึนทะเบียนต ารับอาหารต่อผูอ้นุญาตเสียก่อน และตาม
ระเบียบส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา วา่ดว้ยเร่ือง การด าเนินการเก่ียวกบัเลขสารบบอาหาร ก าหนดให้
ผูท่ี้ประสงค์จะผลิตเพื่อจ าหน่ายท่ีไม่เขา้ข่ายโรงงานตอ้งยื่นขออนุญาตใช้ฉลากอาหารและ  เม่ือไดรั้บใบส าคญั
การข้ึนทะเบียนต ารับอาหารหรือค าขออนุญาตใชฉ้ลากอาหารแลว้ จึงจะผลิตหรือน าเขา้ได ้ 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 121 (พ.ศ.2532) เร่ือง อาหารส าหรับผูท่ี้ตอ้งการควบคุมน ้าหนกั 

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 364) พ.ศ.2556 เร่ือง มาตรฐานอาหารดา้นจุลินทรียท่ี์ท าให้เกิดโรค 

3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี344)พ.ศ.2555 เร่ือง ก าหนดอาหารท่ีหา้มผลิตน าเขา้หรือจ าหน่าย 

4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 281) พ.ศ.2547 เร่ืองวตัถุเจือปนอาหาร 

5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 381 พ.ศ.2559 เร่ืองวตัถุเจือปนอาหาร(ฉบบัท่ี 4) 

6.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 295) พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ

ภาชนะบรรจุท่ีท าจากพลาสติก 

7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 193)พ.ศ.2543 เร่ือง วธีิการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผลิต

และการเก็บรักษาอาหาร 

8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 349) พ.ศ.2556 เร่ืองวธีิการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผลิต

และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต ่า และชนิดท่ีปรับกรด 

9. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี367)พ.ศ.2557 เร่ืองการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ 

10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี383)พ.ศ.2560 เร่ืองการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะ
บรรจุ(ฉบบัท่ี 2) 

11. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 
2522 เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข วธีิการใช ้และอตัราส่วนของวตัถุเจือปนอาหาร (ฉบบัท่ี 2) 

12. ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง เอกสารหรือใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิต

อาหารส าหรับการน าเขา้ผลิตภณัฑอ์าหาร 
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13. ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ือง หลกัเกณฑ์การแสดงขอ้ความหรือเคร่ืองหมาย
การไดรั้บรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร 

14. ระเบียบส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา วา่ดว้ย การด าเนินการเก่ียวกบัเลขสารบบอาหาร  

นิยาม 

 อาหารส าหรับผูท่ี้ตอ้งการควบคุมน ้ าหนกั หมายความวา่ อาหารท่ีใชเ้ฉพาะเพื่อควบคุมหรือลดน ้ าหนกั 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. อาหารท่ีผูท่ี้ตอ้งการควบคุมน ้ าหนกัใช้กินแทนอาหารท่ีใช้กินตามปกติใน 1 ม้ือหรือมากกวา่ 1 ม้ือ 

หรือแทนอาหารทั้งวนั 

 2. อาหารท่ีผูท่ี้ตอ้งการควบคุมน ้าหนกัใชกิ้นแทนอาหารบางส่วน ไดแ้ก่ 

  (ก) อาหารท่ีถูกลดพลงังาน 

  (ข) อาหารท่ีใหพ้ลงังานต ่า 

 ทั้งน้ีไม่รวมถึงเคร่ืองด่ืมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยเร่ือง เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิด

สนิทท่ีมีการใชว้ตัถุใหค้วามหวานแทนน ้าตาล 

วธีิการ 

1. การขออนุญาตผลิตภณัฑ ์
1.1 ค าขอข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.17) พร้อมรายการเอกสารหลกัฐานประกอบ กรณีน าเขา้ หรือ

สถานท่ีผลิตเป็นโรงงานท่ีไดรั้บอนุญาตไว ้ 
1.2 ค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3/1) พร้อมรายการเอกสารหลกัฐานประกอบ กรณีสถานท่ี

ผลิตไม่เขา้ข่ายโรงงานท่ีไดรั้บเลขสถานท่ีผลิตอาหารไว ้
2. การขอแกไ้ขรายการอนุญาตของผลิตภณัฑ ์

2.1 ค าขอแกไ้ขรายการทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.19) พร้อมรายการเอกสารหลกัฐานประกอบ กรณี
น าเขา้ หรือสถานท่ีผลิตเป็นโรงงานท่ีไดรั้บใบส าคญัการข้ึนทะเบียนต ารับอาหารของผลิตภณัฑไ์ว ้

2.2 แบบการแกไ้ขรายละเอียดของอาหารท่ีได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) พร้อมรายการ
เอกสารหลกัฐานประกอบ กรณีสถานท่ีผลิตไม่เขา้ข่ายโรงงานท่ีไดรั้บอนุญาตการใช้ฉลากอาหาร
ของผลิตภณัฑ ์

3. การเพิ่มฉลากอาหารเพื่อการส่งออก 
หนงัสือช้ีแจงการขอเพิ่มฉลากอาหารท่ีผลิตเพื่อส่งออกจ าหน่ายนอกราชอาณาจกัรพร้อมฉลากอาหาร กรณี

ผลิตภณัฑไ์ดรั้บใบส าคญัการข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.18) หรือ ค าขออนุญาตใชฉ้ลากอาหาร (แบบ สบ.
3/1) ไว ้ 
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4. การขอใบแทนใบส าคญัการข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร ให้ยื่นค าขอใบแทนใบส าคญัการข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร 
(แบบ อ.20) กรณีใบส าคญัการข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร (แบบ อ.18) ฉบบัจริงสูญหาย  หรือช ารุด หรือถูกท าลาย
บางส่วน 

ช่ืออาหาร 

 ช่ืออาหาร ตอ้งปฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารเฉพาะเร่ือง อาหารส าหรับผูท่ี้

ตอ้งการควบคุมน ้าหนกั และการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ ดงัน้ี 

 1. ช่ืออาหารตอ้ง 

  (1) ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเช่ือโดยไม่สมควร หรือไม่ท าให้เข้าใจผิดใน

สาระส าคญั 

  (2) ไม่พอ้งเสียง พอ้งรูป กบัค าหรือขอ้ความท่ีส่ือถึงคุณประโยชน์ คุณภาพสรรพคุณอนัเป็นการโอ้

อวด หรือเป็นเทจ็ หรือเกินจริง หรือหลอกลวงท าใหเ้กิดความหลงเช่ือโดยไม่สมควร 

  (3) ไม่ขัดกับวฒันธรรมและศีลธรรมอันดีงามของไทยหรือส่อไปในทางท าลายคุณค่าของ

ภาษาไทย 

  (4) ไม่ส่งเสริมหรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ ความแตกแยก หรือผลกระทบในเชิงลบทั้งทางตรงหรือ

ทางออ้มต่อสังคม วฒันธรรม ศีลธรรม ประเพณี หรือพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัเพศ ภาษาและความรุนแรงและให้ใช้

ช่ืออยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

   1.1 ช่ือเฉพาะของอาหาร ช่ือสามญัหรือช่ือท่ีใชเ้รียกอาหารตามปกติ 

   1.2 ช่ือท่ีแสดงประเภทหรือชนิดของอาหาร 

    1.3 ช่ือทางการคา้ การใชช่ื้อน้ีจะตอ้งมีขอ้ความแสดงประเภทหรือชนิดของอาหาร ก ากบัท่ีช่ือ

อาหารดว้ย 

 2. อาหารท่ีผูท่ี้ตอ้งการควบคุมน ้ าหนกัใช้กินแทนอาหารท่ีใช้กินตามปกติใน 1 ม้ือหรือมากกวา่ 1 ม้ือ 

หรือแทนอาหารทั้งวนั ตอ้งมีขอ้ความวา่ “อาหารควบคุมหรือลดน ้ าหนกั” ก ากบัช่ืออาหาร เวน้แต่อาหารท่ีมีการ

ใชข้อ้ความดงักล่าวเป็นช่ือของอาหารแลว้ 

 3. อาหารท่ีถูกลดพลงังาน ตอ้งมีขอ้ความวา่ “อาหารลดพลงังาน” ก ากบัช่ืออาหาร เวน้แต่อาหารท่ีมีการ

ใชข้อ้ความดงักล่าวเป็นช่ือของอาหารแลว้ 

 4. อาหารท่ีให้พลงังานต ่า ตอ้งมีขอ้ความวา่ “อาหารพลงังานต ่า” ก ากบัช่ืออาหาร เวน้แต่อาหารท่ีมีการ

ใชข้อ้ความดงักล่าวเป็นช่ือของอาหารแลว้ 

 5. ในกรณีท่ีมีช่ืออาหารเป็นภาษาต่างประเทศช่ืออาหารภาษาต่างประเทศจะต้องมีความหมาย

สอดคลอ้งกบัช่ืออาหารภาษาไทย 
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 6. กรณีช่ืออาหารอาจท าให้ผู ้บริโภคเข้าใจผิดเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของอาหารนั้ นๆ รวมทั้ ง

แหล่งก าเนิด ตอ้งระบุขอ้ความหน่ึงขอ้ความใดประกอบช่ืออาหารดว้ยซ่ึงอาจเป็นสารท่ีใช้บรรจุหรือกรรมวิธี

การผลิตหรือรูปลกัษณะของอาหารหรือส่วนของพืชหรือสัตวห์รือแหล่งก าเนิดของอาหาร 

 7. กรณีใชส้ารอาหาร/สารสกดัท่ีใหส้ารส าคญั/ส่วนประกอบส าคญั เป็นส่วนของช่ืออาหารหรือค าก ากบัช่ือ

อาหาร ตอ้งส่งผลวเิคราะห์ชนิดและปริมาณสารนั้น เช่น ผลิตภณัฑท์ดแทนม้ืออาหารกล่ินสตรอเบอร์รีผสมดีเอช

เอ (อาหารควบคุมน ้าหนกัหรือลดน ้าหนกั) ตอ้งส่งผลวเิคราะห์ปริมาณของดีเอชเอ 

 8. กรณีผลิตเพื่อส่งออกเพียงอยา่งเดียว สามารถแสดงเฉพาะช่ืออาหารภาษาต่างประเทศโดยไม่ตอ้งมี

ช่ืออาหารภาษาไทยก็ได้ และหากช่ืออาหารภาษาต่างประเทศนั้นไม่ใช่ภาษาองักฤษ ให้ระบุช่ืออาหารว่า     

“ภาษา........ท่ีมีความหมายว่า........” ความท่ีเวน้ไวใ้ห้ระบุชนิดภาษาท่ีใช้และความหมายตามล าดับ เช่น 

ภาษาญ่ีปุ่นท่ีมีความหมายวา่ ผลิตภณัฑน์มส าหรับหญิงมีครรภ ์เป็นตน้ 

 ตวัอยา่งช่ืออาหาร 

 1. ผลิตภณัฑท์ดแทนม้ืออาหารกล่ินขา้วโพด (อาหารควบคุมหรือลดน ้าหนกั)   

 2. ทิแลน (อาหารควบคุมหรือลดน ้าหนกั)   

ตราหรือเคร่ืองหมายการค้า 

ตราหรือเคร่ืองหมายการคา้ ตอ้งปฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยเร่ือง อาหารส าหรับผูท่ี้

ตอ้งการควบคุมน ้าหนกั และการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ ดงัน้ี 

 1. ตราหรือเคร่ืองหมายการคา้ตอ้ง 

(1) ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเช่ือโดยไม่สมควร หรือไม่ท าให้เข้าใจผิดใน

สาระส าคญั 

  (2) ไม่พอ้งเสียง พอ้งรูป กบัค าหรือขอ้ความท่ีส่ือถึงคุณประโยชน์ คุณภาพสรรพคุณอนัเป็นการโอ้

อวด หรือเป็นเทจ็ หรือเกินจริง หรือหลอกลวงท าใหเ้กิดความหลงเช่ือโดยไม่สมควร 

(3) ไม่ขัดกับวฒันธรรมและศีลธรรมอันดีงามของไทยหรือส่อไปในทางท าลายคุณค่าของ

ภาษาไทย 

  (4) ไม่ส่งเสริมหรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ ความแตกแยก หรือผลกระทบในเชิงลบทั้งทางตรงหรือ

ทางออ้มต่อสังคม วฒันธรรม ศีลธรรม ประเพณี หรือพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัเพศ ภาษาและความรุนแรง 

 2. หากมีหลกัฐานการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ใหน้ ามาประกอบการพิจารณาดว้ย 

 3. ใหร้ะบุค าวา่ “ตรา” หรือ “เคร่ืองหมายการคา้” ก ากบัช่ือตราหรือช่ือเคร่ืองหมายการคา้ไวด้ว้ย  
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 4. กรณี ท่ี มี ช่ือตรา / เค ร่ืองหมายการค้าเป็นภาษาต่างประเทศ ช่ือตรา / เค ร่ืองหมายการค้า

ภาษาต่างประเทศจะตอ้งสอดคลอ้งกบัช่ือตรา / เคร่ืองหมายการคา้ของภาษาไทย 

 5. กรณีใช้สารอาหาร/สารสกดัท่ีให้สารส าคญั/ส่วนประกอบส าคญัเป็นส่วนของตราหรือเคร่ืองหมาย

การคา้ ตอ้งส่งผลวเิคราะห์ชนิดและปริมาณสารนั้น  

ภานะบรรจุ 

 ภาชนะบรรจุ ตอ้งปฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยเร่ือง ภาชนะบรรจุ 

 1. ภาชนะบรรจุท่ีใชบ้รรจุผลิตภณัฑ ์ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

  1.1 ตอ้งสะอาด 

  1.2 ตอ้งไม่มีโลหะหนักหรือสารอ่ืนออกมาปนเป้ือนกบัอาหารในปริมาณท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพ 

  1.3 ตอ้งไม่มีจุลินทรียท่ี์ท าใหเ้กิดโรค 

  1.4 ตอ้งไม่มีสีออกมาปนเป้ือนกบัอาหาร 

1.5 ตอ้งไม่เคยใชบ้รรจุหรือห่อหุม้ปุ๋ย วตัถุมีพิษ หรือวตัถุท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

  1.6 ต้องไม่เป็นภาชนะบรรจุท่ีท าข้ึนเพื่อใช้บรรจุส่ิงของอย่างอ่ืนท่ีมิใช่อาหารหรือมีรูปรอย

ประดิษฐ ์หรือขอ้ความใดท่ีท าเกิดความเขา้ใจผดิในสาระส าคญัของอาหารท่ีบรรจุในภาชนะนั้น 

 2. ชนิดของภาชนะบรรจุ : ให้ระบุชนิดของภาชนะบรรจุโดยละเอียด ทั้งภาชนะบรรจุและฝา เช่น 

กระป๋องโลหะและฝาโลหะปิดสนิท ถา้เป็นพลาสติก ตอ้งแจง้ชนิดและสีพลาสติกดว้ย เช่น กล่องกระดาษภายใน

บรรจุถุงพลาสติกชนิดพอลิเอธิลีนใสไม่มีสี, ขวดและฝาพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีนมีสี เป็นตน้ 

3.ขนาดบรรจุ สามารถแจง้ขนาดเดียวเช่น น ้าหนกัสุทธิ 400 กรัม เป็นตน้ หรือแจง้เป็นช่วง เช่น น ้ าหนกั

สุทธิ 100-500 กรัม เป็นตน้ โดยมีหน่วยเป็นระบบเมตริก 

 4. ปริมาณอาหารส าหรับลกัษณะอาหารต่างๆ ใหแ้จง้เป็นระบบเมตริก 

  4.1 อาหารท่ีเป็นของแขง็ แหง้หรือผง ใหแ้จง้เป็นน ้าหนกัสุทธิ เช่น กรัม กิโลกรัม 
  4.2 อาหารเป็นของเหลว ให้แจง้เป็นปริมาตรสุทธิ เช่น มิลลิลิตร  ลิตร  
  4.3 อาหารท่ีมีลกัษณะก่ึงแขง็ก่ึงเหลว อาจแจง้เป็นน ้าหนกัสุทธิหรือปริมาตรสุทธิก็ได ้
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สูตรส่วนประกอบ 

 สูตรส่วนประกอบท่ีใช้ ตอ้งปลอดภยัต่อการบริโภคและเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า
ดว้ยเร่ือง อาหารส าหรับผูท่ี้ตอ้งการควบคุมน ้าหนกั และใหด้ าเนินการดงัน้ี 
 1. กรณีมีส่วนประกอบท่ีเป็นอาหารใหม่และอาหารท่ีมีอาหารใหม่เป็นส่วนผสม (Novel Food) ตอ้ง
ปฏิบติัตามคู่มือประชาชน เร่ือง การขอประเมินความปลอดภยัอาหาร ก่อน 
 2. แจง้ช่ือและปริมาณของวตัถุดิบหรือส่วนประกอบตามความเป็นจริง รวมให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์  
ทั้งน้ีสูตรส่วนประกอบตอ้งมีปลอดภยัในการบริโภค มีความเสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละกฏหมาย 
 3. ไม่มีฮอร์โมน หรือสารปฏิชีวนะ 
 4. กรณีมีการใชว้ตัถุเจือปนอาหารตอ้งปฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยเร่ือง วตัถุเจือปน
อาหาร โดยให้แจง้เป็นช่ือสามญัหรือช่ือทางเคมีและ/หรือก ากบัดว้ย INS number กรณีเป็นวตัถุเจือปนอาหาร
ชนิดผสมใหแ้จง้เลขสารบบอาหารหรือแจง้สูตรส่วนประกอบยอ่ยแต่ละตวั 

5.  กรณีท่ีใชว้ตัถุดิบท่ีมีส่วนผสมมากกวา่ 1 ชนิด ใหแ้สดงสูตรส่วนประกอบยอ่ยของวตัถุดิบท่ีใช ้หรือ

แจ้ง เลขส ารบบอาห าร  ด้วย  เช่น  Vitamin premix 0 .1% (Thiamine Hydrochloride 0 .025%, Pyridoxine 

Hydrochloride 0.025%, Ascorbic acid 0.025%, Folic acid 0.025%) 

6. ขอ้ก าหนดเฉพาะ (Specification) ของวตัถุดิบ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยแหล่งท่ีมา, ชนิดและ

ปริมาณสารส าคญั ทั้งน้ีวตัถุดิบท่ีมีขอ้ก าหนดเฉพาะ (Specification)ท่ีมีมาตรฐานสากลก าหนดไว ้ขอ้ก าหนด

เฉพาะ (Specification)นั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานดงักล่าว ตวัอยา่ง เช่น  

-ข้อก าหนดเฉพาะ (Specification) ของใยอาหาร อย่างน้อยให้ระบุรายละเอียด แหล่งท่ีมา, ช่ือและ

ปริมาณสารส าคญั 

-ข้อก าหนดเฉพาะ (Specification) ของน ้ ามันเรฟซีดหรือน ้ ามันคาโนลา อย่างน้อยให้ระบุปริมาณ

ปรมิาณของ erucic acid จะตอ้งมีปริมาณ erucic acid ไม่เกิน 2 % ของกรดไขมนัทั้งหมด 

- ขอ้ก าหนดเฉพาะ (Specification) ของ High oleic acid sunflower oil  อย่างน้อยให้ระบุปริมาณ oleic 

acid จะตอ้งมีปริมาณ oleic acid ไม่นอ้ยกวา่ 75 % ของกรดไขมนัทั้งหมด 

กรรมวธีิการผลติ  

 กรรมวธีิผลิต ตอ้งเหมาะสมและสอดคลอ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว ้โดยแจง้
รายละเอียดให้ตรงตามท่ีผลิตจริง โดยเร่ิมตั้ งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการบรรจุและให้สอดคล้องกับสูตร
ส่วนประกอบ (มีการใส่วตัถุดิบต่างๆ ในขั้นตอนใด) โดยให้แจ้งกรรมวิธีการท าลายเช้ือจุลินทรีย์และแจ้ง
อุณหภูมิ เวลา ความดนัท่ีใช้ (ถา้มี), อุณหภูมิท่ีท าให้เยน็ลง (ถา้มี), กรรมวิธีท าให้แห้งหรือท าให้เป็นผง (ถา้มี), 
กรรมวธีิท าใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั (ถา้มี) และหากมีการกรองใหแ้จง้อุปกรณ์และ/หรือสารท่ีใชก้รองดว้ย 
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คุณภาพหรือมาตรฐาน 

 คุณภาพหรือมาตรฐาน ตอ้งปฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเร่ือง อาหารส าหรับผูท่ี้
ตอ้งการควบคุมน ้าหนกั และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

การพจิารณาผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน 

 1. หน่วยงานการตรวจวิเคราะห์อาหาร 

  1.1 หน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  1.2 หน่วยงานหรือองคก์รท่ีไดรั้บมอบหมายหรือไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานของประเทศนั้นๆ 

  1.3 หน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน

รับรองหอ้งปฏิบติัการตามมาตรฐานสากล 

 หมายเหตุ   การใชผ้ลการตรวจวเิคราะห์จากหน่วยงานตามขอ้ (1.2) หรือ ขอ้(1.3) จะตอ้งแนบหลกัฐาน

การไดรั้บมอบหมายหรือไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานของรัฐของประเทศนั้นๆ (ขอ้1.2) หรือหลกัฐานการ

ไดรั้บการรับรองโดยหน่วยงานรับรองห้องปฏิบติัการตามมาตรฐานสากลอยา่งนอ้ยเทียบเท่า (ISO/IEC 17025) 

(ขอ้ 1.3) โดยตอ้งมีรายงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานและชนิดอาหารท่ีได้รับการมอบหมายหรือ

ไดรั้บการรับรอง ตรงตามท่ีก าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัของอาหารชนิดนั้นๆ 

 2. ผลการตรวจวเิคราะห์ 

  2.1 ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน 

• ต้องเป็นฉบับจริงท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี คือนับตั้ งแต่วนัท่ีออกรายงานผลการตรวจ

วิเคราะห์จนถึงวนัท่ียื่นค าขอและมาจากหน่วยงานเดียวกนัแต่อาจใช้จากหลายหน่วยงานได ้

โดยในรายงานผลการตรวจวเิคราะห์อาหารแต่ละหน่วยงานนั้นตอ้งระบุรุ่นการผลิตเดียวกนั 

• ตอ้งมีรายละเอียดครบตามขอ้ก าหนดท่ีตอ้งตรวจวิเคราะห์ท่ีระบุในคู่มือรายการตรวจ

วิเคราะห์อาหารควบคุมเฉพาะและอาหารก าหนดคุณภาพมาตรฐาน 9 ประเภท  เพื่ อ

ประกอบการขออนุญาต 

• กรณีต้องวิเคราะห์ซ่อม หรือวิเคราะห์เพิ่ม ตอ้งส่งวิเคราะห์ท่ีหน่วยงานเดิมเท่านั้ น 

ยกเวน้ หน่วยงานนั้ นไม่สามารถวิเคราะห์ในรายการดังกล่าวได้ โดยผูส่้งวิเคราะห์ต้องมี

หนงัสือช้ีแจงขอ้เทจ็จริง  

• กรณีผลการตรวจวิเคราะห์ระบุช่ืออาหาร ช่ือตรา ช่ือ และ/หรือ สถานท่ีผลิตไม่ตรงกบั

ท่ีแจง้ในค าขอฯ (แบบ อ.17) หรือค าขออนุญาตใชฉ้ลากอาหาร (แบบสบ.3) ให้ช้ีแจงเหตุผลท่ี
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ผลการตรวจวิเคราะห์ระบุช่ืออาหาร ช่ือตรา ช่ือและสถานท่ีผลิตไม่ตรงตามท่ียื่นค าขอข้ึน

ทะเบียนต ารับอาหารหรือค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร  และหากพิสูจน์ได้ว่าผลิตภณัฑ์ท่ีส่ง

ตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามท่ีขอข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร หรือ ขออนุญาตใช้ฉลากอาหารให้

รับรองวา่ “รับรองตวัอยา่งท่ีส่งวเิคราะห์มีสูตรเดียวกบัท่ีขอข้ึนทะเบียนหรือขออนุญาตใชฉ้ลาก

และผลิตโดย...” (แจง้ช่ือและท่ีตั้งสถานท่ีผลิตจริง) 

• กรณีขอใชผ้ลการตรวจวเิคราะห์ร่วม  

 - อาหารท่ีจะใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพหรือมาตรฐานด้านกายภาพ เคมี 

จุลินทรียร่์วมจะตอ้งมี สูตรส่วนประกอบ, กรรมวิธีการผลิต และสถานท่ีผลิตเดียวกนักบั

อาหารท่ีได้รับอนุญาตไวแ้ล้ว ยกเวน้กรณีขอใช้ผลการตรวจวิเคราะห์สารอาหารร่วม

จะต้องมีสูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิตเดียวกัน โดยอาจผลิตจากสถานท่ีผลิต

แตกต่างกนัได ้ 

- อาหารท่ีจะใช้ผลการตรวจวิเคราะห์สารอาหารร่วมจะตอ้งมี สูตรส่วนประกอบและ 

กรรมวธีิการผลิตเหมือนกนั  

โดยหากเป็นผลการตรวจวิเคราะห์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน ตอ้งยื่นหนงัสือช้ีแจง

ต่อผูอ้นุญาต เพื่อประกอบการพิจารณาดงัน้ี 

   1. ส าเนาผลการตรวจวเิคราะห์ 

   2. หนังสือยินยอมให้ใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ร่วม จากเจ้าของสิทธ์ผลการตรวจ

วเิคราะห์นั้น 

   3.หนงัสือขอใชผ้ลวเิคราะห์ร่วมจากผูข้อใชผ้ลการตรวจวเิคราะห์ร่วม 

  โดยมีผูรั้บอนุญาตผลิต/น าเข้า หรือกรรมการของนิติบุคคลท่ีมีอ านาจผูกพนัตาม

หนงัสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล เป็นผูล้งนามหนงัสือตามขอ้ 2 และ3 

  2.2 ผลการตรวจวิเคราะห์ภาชนะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 295) พ.ศ.2548 

เร่ือง ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานภาชนะบรรจุพลาสติก เฉพาะกรณีภาชนะบรรจุ/ฝาพลาสติกท่ีมีสี

(นอกเหนือจากสีขาว)และสัมผสัโดยตรงกับอาหารท่ีเป็นของเหลว ก่ึงแข็งก่ึงเหลว อนัอาจท าให้เกิดการกัด

กร่อน เน่ืองจากอาจมีสารอ่ืนออกมาปนเป้ือนกบัอาหารโดยตอ้งวิเคราะห์ตามสภาพการน าไปใช้บรรจุอาหาร

ชนิดนั้นจริง 

  ยกเวน้: 1. การใชบ้รรจุอาหารท่ีมีลกัษณะแหง้  

                                       2. ภาชนะบรรจุ/ฝาพลาสติกใสไม่มีสี หรือสีขาว 
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การพิจารณารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารอาหารที่นอกเหนือจากที่ระบุในประกาศแต่

ประสงค์แสดงชนิดและปริมาณสารอาหารน้ันๆบนฉลากอาหาร 

 1. ผลการตรวจวเิคราะห์จากส่วนราชการหรือสถาบนัท่ีคณะกรรมการก าหนด หรือ 

 2. ผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบติัการตรวจวิเคราะห์ท่ีเป็นสากล (Authorized body) ของเอกชน

หรือห้องปฏิบติัการตรวจวิเคราะห์ของบริษทัท่ีไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานรับรองห้องปฏิบติัการ ไม่ว่าจะ

เป็นหน่วยวเิคราะห์ภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

2.1 กรณีตอ้งการตรวจวิเคราะห์เฉพาะรายการสารอาหาร ตอ้งมีหลกัฐานแสดงว่าหน่วยงาน

ตรวจวิเคราะห์นั้นๆ มีมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ อย่างน้อยเทียบเท่า ISO 17025 หรือมีหน่วยงาน

ราชการรับรอง ในรายการตรวจวเิคราะห์นั้น 

2.2 กรณีหน่วยตรวจวิเคราะห์ไดรั้บ ISO 17025 ครอบคลุมรายการตรวจวิเคราะห์สารอาหาร

ตามท่ีก าหนดในกรอบขอ้มูลโภชนาการแบบเต็มตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 182) พ.ศ.

2541 เร่ือง ฉลากโภชนาการ หน่วยตรวจวเิคราะห์สามารถวเิคราะห์สารอาหารไดทุ้กรายการ  

 3. สามารถใชผ้ลการตรวจวเิคราะห์ของหลายหน่วยงานประกอบได ้

 4. สามารถใชผ้ลการตรวจวิเคราะห์ท่ีมีอายเุกิน 1 ปีได ้ในกรณีท่ีสูตรส่วนประกอบไม่เปล่ียนแปลงจากเดิม 

 5. กรณีขอใชผ้ลการตรวจวเิคราะห์ร่วม สูตรส่วนประกอบตอ้งไม่เปล่ียนแปลงจากเดิม 

 6. การยอมรับค่าความแตกต่างของสารอาหารระหวา่งผลวเิคราะห์และท่ีแสดงบนฉลาก  

6.1 การแสดงชนิดและปริมาณสารอาหารดงัต่อไปน้ีบนฉลากผลิตภณัฑ์อาหาร ให้ยอมรับความ
แตกต่างของสารอาหารระหวา่งค่าท่ีไดจ้ากผลวเิคราะห์และค่าท่ีแสดงบนฉลากตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) โปรตีน คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด ใยอาหาร และไขมนัไม่อ่ิมตวั (เชิงเด่ียวและเชิงซ้อน) ตอ้ง 
ตรวจพบไม่นอ้ยกวา่ 80% ของปริมาณท่ีแสดงบนฉลาก 

 (2) พลงังาน น ้ าตาลทั้งหมด ไขมนัทั้งหมด ไขมนัอ่ิมตวั ไขมนัทรานส์ และคอเลสเตอรอล 
ตอ้ง ตรวจพบไม่นอ้ยกวา่ 80% และไม่เกิน 120% ของปริมาณท่ีแสดงบนฉลาก 

(3) วติามินและแร่ธาตุ ยกเวน้โซเดียม ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

(ก) วิตามินและแร่ธาตุตามธรรมชาติ ตอ้งตรวจพบไม่น้อยกว่า 80% ของปริมาณท่ีแสดง 
บนฉลาก 

(ข) กรณีเติมวิตามินและแร่ธาตุ ต้องตรวจพบวิตามินและแร่ธาตุนั้น ไม่น้อยกว่า 100% 
ของปริมาณท่ีแสดงบนฉลาก 

(4) โซเดียม ตอ้งตรวจพบไม่นอ้ยกวา่ 80% และไม่เกิน 120% ของปริมาณท่ีแสดงบนฉลาก  
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6.2 ร้อยละของความแตกต่างของสารอาหารระหว่างค่าท่ีได้จากผลวิเคราะห์และค่าท่ีแสดงบน
ฉลาก ใหค้  านวณดงัน้ี ร้อยละของความแตกต่าง (%) = ค่าท่ีไดจ้ากผลวเิคราะห์x 100 ค่าท่ีแสดงบนฉลาก  

6.3 ปริมาณของสารอาหารท่ีตรวจพบตามขอ้ 6.1 (3) ตอ้งไม่เกินปริมาณสูงสุดของสารอาหารท่ี 
ยอมให้มีได้ต่อหน่ึงหน่วยบริโภคหรือต่อวนั ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเติมสารอาหารใน
ผลิตภณัฑ ์อาหาร (Nutrification) 

ปริมาณสารอาหารท่ีแสดงบนฉลากอาหารตอ้งเป็นไปตามการยอมรับค่าความแตกต่างของสารอาหาร
ระหวา่งผลวเิคราะห์และท่ีแสดงบนฉลาก และตอ้งสอดคลอ้งตามประกาศท่ีก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะดว้ย 
 

การแสดงฉลากอาหาร 

 ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเร่ือง อาหารส าหรับผูท่ี้ต้องการควบคุมน ้ าหนัก,

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเร่ือง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศท่ีเก่ียวข้อง
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1. รายละเอียดที่ต้องแสดงบนฉลาก  ต้องแสดงข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้  ดังตาราง 

รายละเอียดที่ต้องแสดง ฉลากอาหาร หมายเหตุ 
 
ที่

จ าหน่าย
ต่อผู้บรโิภค
หรือผู้ปรุง
หรือผู้แบ่ง
บรรจุ หรือ  
ผู้จ าหน่าย
อาหาร 

ที่มิใช่
จ าหน่าย

โดยตรงต่อ
ผู้บริโภคหรือ  
ผู้แบ่งบรรจุ
หรือผู้ปรุง  

หรือผู้
จ าหน่าย

อาหาร (1)1 

 
ท่ี

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ

ก 

(1) ชื่ออาหาร  
 
 

(1.1) อาหารที่ผู้ที่ต้องการควบคุมน ้าหนักใช้กินแทน
อาหารที่ใช้กินตามปกติใน 1 มื อหรือมากกว่า 1 มื อ หรือแทน
อาหารทั งวัน  ต้องมีข้อความว่า “อาหารควบคุมหรือลด
น ้าหนัก” ก้ากับชื่ออาหาร เว้นแต่อาหารที่มีการใช้ข้อความ
ดังกล่าวเป็นชื่อของอาหารแล้ว 

  - 1. ชื่ออาหารต้อง 
(1) ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร 

หรือไม่ท้าให้เข้าใจผิดในสาระส้าคัญ 

(2) ไม่พ้องเสียง พ้องรูป กับค้าหรือข้อความที่สื่อถึงคุณประโยชน์ 

คุณภาพสรรพคุณอันเป็นการโอ้อวด หรือเป็นเท็จ หรือเกินจริง หรือ
หลอกลวงท้าให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร 

                                                           

หมายเหตุ 1  (1)ฉลากอาหารที่มิใช่จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้ปรุงหรือผู้จ าหน่ายอาหาร อย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดตามข้อ 1,2,3,4และ 9 และอาจ
แสดงข้อความเป็นภาษาอังกฤษแทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีการแสดงรายละเอียดเป็นภาษาไทยที่ครบถ้วน ที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย ไว้ในคู่มือหรือเอกสารประกอบการจ าหน่ายทุกครั้ง 
พร้อมทั งต้องแสดงข้อความว่า “เป็นวัตถุดิบส้าหรับแปรรูปอาหารเท่านั น” หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในท้านองเดียวกันที่ฉลาก  และยกเว้นแสดงส่วนประกอบเป็นร้อย
ละไว้ที่ฉลากหรือคู่มือหรือเอกสารประกอบการจ าหน่าย ส าหรับกรณีผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าอาหาร เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารของตนเอง หรือผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าอาหารจ าหน่ายให้แก่ผู้
แปรรูปอาหาร โดยมีข้อตกลงการให้ข้อมูลส่วนประกอบเป็นร้อยละดังกล่าวไว้แล้ว  
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รายละเอียดที่ต้องแสดง ฉลากอาหาร หมายเหตุ 
 
ที่

จ าหน่าย
ต่อผู้บรโิภค
หรือผู้ปรุง
หรือผู้แบ่ง
บรรจุ หรือ  
ผู้จ าหน่าย
อาหาร 

ที่มิใช่
จ าหน่าย

โดยตรงต่อ
ผู้บริโภคหรือ  
ผู้แบ่งบรรจุ
หรือผู้ปรุง  

หรือผู้
จ าหน่าย

อาหาร (1)1 

 
ท่ี

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ

ก 

(1.2) อาหารที่ถูกลดพลังงาน ต้องมีข้อความว่า “อาหาร
ลดพลังงาน” ก้ากับชื่ออาหาร เว้นแต่อาหารที่มีการใช้ข้อความ
ดังกล่าวเป็นชื่อของอาหารแล้ว 

(1.3) อาหารที่ให้พลังงานต่้า ต้องมีข้อความว่า “อาหาร
พลังงานต่้า” ก้ากับชื่ออาหาร เว้นแต่อาหารที่มีการใช้ข้อความ
ดังกล่าวเป็นชื่อของอาหารแล้ว 

 

(3) ไม่ขัดกับวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามของไทยหรือส่อไป
ในทางท้าลายคุณค่าของภาษาไทย 

(4) ไม่ส่งเสริมหรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยก หรือ
ผลกระทบในเชิงลบทั งทางตรงหรือทางอ้อมต่อสังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม 
ประเพณี หรือพฤติกรรมที่เก่ียวกับเพศ ภาษาและความรุนแรงและให้ใช้ชื่อ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี  

1.1 ชื่อเฉพาะของอาหาร ชื่อสามัญหรือชื่อที่ใช้เรียกอาหารตามปกติ 
1.2 ชื่อที่แสดงประเภทหรือชนิดของอาหาร 
1.3 ชื่อทางการค้า การใช้ชื่อนี จะต้องมีข้อความแสดงประเภท
หรือชนิดของอาหาร ก้ากับที่ชื่ออาหารด้วย 
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รายละเอียดที่ต้องแสดง ฉลากอาหาร หมายเหตุ 
 
ที่

จ าหน่าย
ต่อผู้บรโิภค
หรือผู้ปรุง
หรือผู้แบ่ง
บรรจุ หรือ  
ผู้จ าหน่าย
อาหาร 

ที่มิใช่
จ าหน่าย

โดยตรงต่อ
ผู้บริโภคหรือ  
ผู้แบ่งบรรจุ
หรือผู้ปรุง  

หรือผู้
จ าหน่าย

อาหาร (1)1 

 
ท่ี

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ

ก 

5. ขนาดความสูงของตัวอักษร 

ขนาดพ้ืนท่ีของฉลาก ขนาดตวัอกัษร 

ตั งแต ่     35 ตารางเซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 

น้อยกว่า  35 ตารางเซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร 

6. ชื่ออาหารให้แสดงไว้ในต้าแหน่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจน เช่น ส่วน
ส้าคัญของฉลากด้านหน้า หรือต้าแหน่งอ่ืนที่ผู้บริโภคเห็นได้ชัดเจน 

7. ตัวอักษรต้องอ่านได้ชัดเจนได้สัดส่วนสัมพันธ์กับขนาดพื นที่ฉลาก 

8. มีข้อความต่อเนื่องกันในแนวนอน 

9. สีของพื นฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน 
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รายละเอียดที่ต้องแสดง ฉลากอาหาร หมายเหตุ 
 
ที่

จ าหน่าย
ต่อผู้บรโิภค
หรือผู้ปรุง
หรือผู้แบ่ง
บรรจุ หรือ  
ผู้จ าหน่าย
อาหาร 

ที่มิใช่
จ าหน่าย

โดยตรงต่อ
ผู้บริโภคหรือ  
ผู้แบ่งบรรจุ
หรือผู้ปรุง  

หรือผู้
จ าหน่าย

อาหาร (1)1 

 
ท่ี

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ

ก 

10. “อาหารควบคุมหรือลดน ้าหนัก” “อาหารลดพลังงาน” “อาหาร
พลังงานต่้า” ที่ก้ากับชื่ออาหาร ต้องมีขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อย
กว่า 3 มิลลิเมตร 
      11. ฉลากที่แสดงเครือ่งหมายการคา้ ต้องระบุค้าว่า “ตรา” หรือ 
“เครื่องหมายการค้า” หรือ “เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน” ก้ากับชื่อ
ตราหรือเครื่องหมายการค้านั นด้วย โดยต้องมีลักษณะเห็นได้ชัดเจน อ่าน
ได้ง่าย และขนาดของตัวอักษรต้องสัมพันธ์กับขนาดพื นที่ฉลาก 

 

(2) เลขสารบบอาหาร  
  




 (2)2 

 

 

ให้แสดงเลขสารบบอาหารในเครื่องหมาย  

 ด้วยตัวเลขที่มีสีตัดกับสีพื นของกรอบ และมีขนาดไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร 

                                                           

2หมายเหตุ    (2) อาหารที่ผลิตเพือ่การส่งออก อาจเลือกแสดงเลขสารบบอาหาร หรือเลขสถานท่ีผลิตอาหาร หรือช่ือและทีต่ั้งของสถานท่ีผลิตอยา่งหนึ่งอย่างใดก็ได้  
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รายละเอียดที่ต้องแสดง ฉลากอาหาร หมายเหตุ 
 
ที่

จ าหน่าย
ต่อผู้บรโิภค
หรือผู้ปรุง
หรือผู้แบ่ง
บรรจุ หรือ  
ผู้จ าหน่าย
อาหาร 

ที่มิใช่
จ าหน่าย

โดยตรงต่อ
ผู้บริโภคหรือ  
ผู้แบ่งบรรจุ
หรือผู้ปรุง  

หรือผู้
จ าหน่าย

อาหาร (1)1 

 
ท่ี

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ

ก 

สีของกรอบตัดกับสีพื นของฉลาก 

(3) ชื่อและที่ตั งของผู้ผลิตหรอืผู้แบ่งบรรจุหรอืผู้น้าเข้า หรอื
ส้านักงานใหญ่ แลว้แต่กรณี ดังต่อไปนี  

(3.1) อาหารที่ผลิตในประเทศ ให้แสดงชื่อและที่ตั ง
ของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ หรือแสดงชื่อและที่ตั งของ
ส้านักงานใหญ่ของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุก็ได้ โดยต้องมี
ข้อความดังต่อไปนี  ก้ากับไว้ด้วย  

(3.1.1) ข้อความว่า “ผู้ผลิต” หรือ “ผลิตโดย” 
ส้าหรับกรณีเป็นผู้ผลิต 

(3.1.2) ขอ้ความว่า “ผู้แบ่งบรรจุ” หรือ “แบ่ง
บรรจุโดย” ส้าหรับกรณีเป็นผู้แบ่งบรรจุ 

(3.1.3) ข้อความว่า “ส้านักงานใหญ่” ส้าหรับ
กรณีเป็นผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุที่ประสงค์จะแสดงชื่อและ
ที่ตั งของส้านักงานใหญ ่

  


 (3)3 
 
1. มีลกัษณะเห็นไดช้ดัเจน และอ่านไดง่้าย ขนาดของตวัอกัษรตอ้ง

สมัพนัธ์กบัขนาดของพื้นท่ีฉลาก 

        2. สีของพื้นฉลากและสีของขอ้ความในฉลากตอ้งใชสี้ท่ีตดักนัซ่ึงท า

ใหข้อ้ความท่ีระบุอ่านไดช้ดัเจน 

 

                                                           
3(3) ฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อการส่งออก ต้องแสดงช่ือประเทศผู้ผลิต และอาจเลือกแสดงช่ือและที่ตั้งของผู้ผลิตแทนเลขสารบบอาหารหรือเลขสถานท่ีผลิตอาหาร  
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รายละเอียดที่ต้องแสดง ฉลากอาหาร หมายเหตุ 
 
ที่

จ าหน่าย
ต่อผู้บรโิภค
หรือผู้ปรุง
หรือผู้แบ่ง
บรรจุ หรือ  
ผู้จ าหน่าย
อาหาร 

ที่มิใช่
จ าหน่าย

โดยตรงต่อ
ผู้บริโภคหรือ  
ผู้แบ่งบรรจุ
หรือผู้ปรุง  

หรือผู้
จ าหน่าย

อาหาร (1)1 

 
ท่ี

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ

ก 

      (3.2) อาหารน้าเข้าจากต่างประเทศ ให้แสดงชื่อและที่ตั ง
ของผู้น้าเข้าโดยมีข้อความว่า “ผู้น้าเข้า” หรือ “น้าเข้าโดย” 
ก้ากับ และแสดงชื่อและประเทศของผู้ผลิตด้วย 
(4) ปริมาณของอาหารเป็นระบบเมตริก 

(4.1) อาหารที่มีลักษณะเป็นของแข็ง ให้แสดงน ้าหนักสุทธิ 

(4.2) อาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลว ให้แสดงปริมาตร
สุทธิ 

(4.3) อาหารที่มีลักษณะครึ่งแข็งครึ่งเหลว หรือลักษณะ
อื่น อาจแสดงเป็นน ้าหนักสุทธิหรือปริมาตรสุทธิก็ได้  

 

   1. มีขนาดความสูงของตัวอักษรแล้วแต่กรณีดังนี  

ขนาดพ้ืนท่ีของฉลาก ขนาดตวัอกัษร 

ไม่เกิน 100 ตารางเซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร 

มากกว่า 100 ตารางเซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร 

2. ให้แสดงไว้ในต้าแหน่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจน 

3. สีของพื นฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน 

4. การแสดงปริมาณของอาหารเป็นระบบเมตริก เช่น แสดงเป็น 
กรัม (ก.)  หรือ กิโลกรัม (กก.) หรือ มิลลิลิตร (มล.) หรือ ลิตร (ล.) หรือ 
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รายละเอียดที่ต้องแสดง ฉลากอาหาร หมายเหตุ 
 
ที่

จ าหน่าย
ต่อผู้บรโิภค
หรือผู้ปรุง
หรือผู้แบ่ง
บรรจุ หรือ  
ผู้จ าหน่าย
อาหาร 

ที่มิใช่
จ าหน่าย

โดยตรงต่อ
ผู้บริโภคหรือ  
ผู้แบ่งบรรจุ
หรือผู้ปรุง  

หรือผู้
จ าหน่าย

อาหาร (1)1 

 
ท่ี

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ

ก 

เดซิลิตร (ดล.) อาจแสดงเป็นภาษาอังกฤษร่วมด้วยก็ได้ เช่น gram (g.) 
หรือ Kilogram (kg) หรือ milliliter (ml) หรือ Liter (l) หรือ Deciliter 
(dl) เป็นต้น 
ตัวอย่างกรณีจ้าหน่ายต่อผู้บริโภค (ต่อหน่วยภาชนะบรรจุ) 
- ปริมาตรสุทธิ 100 มิลลิลิตร - น ้าหนักสุทธิ 300 กรัม  
ตัวอย่างกรณีจ้าหน่ายตอ่ผู้บริโภค(ภาชนะบรรจุย่อยในภาชนะบรรจุ
ใหญ่) 
- น ้าหนักสุทธิ 300 กรัม (50 ซอง)                                          - 
- น า้หนักสุทธ ิ300 กรัม(6 กรัม X 50 ซอง) 
- น ้าหนกัสุทธ ิ6 กรมั X 50 ซอง  
- ปริมาตรสุทธ ิ250 มิลลิลิตร X 12 กล่อง 

(5)ส่วนประกอบทีส่้าคญัเปน็ร้อยละของน ้าหนักโดยประมาณ
เรียงตามล้าดับปริมาณจากมากไปน้อย  และ  

ชนิดและปริมาณของส่วนประกอบที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
(non nutritive ingredient) 
 

 
 

- 
 

 1. มีขนาดความสูงของตัวอักษรแล้วแต่กรณีดังนี  

ขนาดพ้ืนท่ีของฉลาก ขนาดตวัอกัษร 

ไม่เกิน 100 ตารางเซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร 
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รายละเอียดที่ต้องแสดง ฉลากอาหาร หมายเหตุ 
 
ที่

จ าหน่าย
ต่อผู้บรโิภค
หรือผู้ปรุง
หรือผู้แบ่ง
บรรจุ หรือ  
ผู้จ าหน่าย
อาหาร 

ที่มิใช่
จ าหน่าย

โดยตรงต่อ
ผู้บริโภคหรือ  
ผู้แบ่งบรรจุ
หรือผู้ปรุง  

หรือผู้
จ าหน่าย

อาหาร (1)1 

 
ท่ี

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ

ก 

 มากกว่า 100 ตารางเซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร 

        ฉลากอาหารที่มีพื นที่ทั งแผ่นน้อยกว่า 35 ตารางเซนติเมตร การ
แสดงส่วนประกอบ อาจแสดงไว้บนหีบห่อของอาหารแทนได้    

2. สีของพื นฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน 

3. ฉลากอาหารที่มิใช่จ้าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคหรือผู้แบ่งบรรจุ
หรือผู้ปรุงหรือผู้จ้าหน่ายอาหาร  ต้องแสดงข้อความว่า “เป็นวัตถุดิบ
ส้าหรับแปรรูปอาหารเท่านั น” หรือข้อความอื่นที่มีความหมายใน
ท้านองเดียวกันที่ฉลาก  

 
(6) การแสดงข้อมูลส้าหรับผู้แพ้อาหาร 

(1) กรณีมีการใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร แสดง
ข้อความว่า 

“ข้อมูลส้าหรับผู้แพ้อาหาร : มี ……..”   
(2) กรณีมีการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต  แสดง

 

 
  1. มีขนาดความสูงของตัวอักษรแล้วแต่กรณีดังนี  

ขนาดพ้ืนท่ีของฉลาก ขนาดตวัอกัษร 

ไม่เกิน 100 ตารางเซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร 
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รายละเอียดที่ต้องแสดง ฉลากอาหาร หมายเหตุ 
 
ที่

จ าหน่าย
ต่อผู้บรโิภค
หรือผู้ปรุง
หรือผู้แบ่ง
บรรจุ หรือ  
ผู้จ าหน่าย
อาหาร 

ที่มิใช่
จ าหน่าย

โดยตรงต่อ
ผู้บริโภคหรือ  
ผู้แบ่งบรรจุ
หรือผู้ปรุง  

หรือผู้
จ าหน่าย

อาหาร (1)1 

 
ท่ี

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ

ก 

ข้อความว่า 
“ข้อมูลส้าหรับผู้แพ้อาหาร : อาจมี ……...”  

(3) กรณีที่ไม่แสดงข้อความ “ข้อมูลส้าหรับผู้แพ้อาหาร” 
อาจแสดงข้อความว่า “มี..............” หรือ “อาจมี.................” 
ไว้ในกรอบ โดยสีของตัวอักษรต้องตัดกับสีพื นของกรอบและสี
ของกรอบตัดกับสีพื นของฉลาก 

(ความที่เว้นไว้ให้ระบุประเภทหรือชนิดของอาหารที่มีสาร
ก่อภูมิแพ้หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกิน)  

 
ประเภทหรือชนิดของอาหารซึ่งมีสารก่อภูมิแพ้ หรือสารที่

ก่อภาวะภูมิไวเกินตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ 
(6 .1) ธัญพืชที่มีกลู เตน ได้แก่ ข้าวสาลี  ข้าวไรย์  ข้าว

บาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต สเปลท์ หรือสายพันธุ์ลูกผสมของธัญพืช
ดังกล่าว และผลิตภัณฑ์จากธัญพืชที่มีกลูเตนดังกล่าว ยกเว้น 

(ก) กลูโคสไซรัป หรือเดกซ์โทรสที่ได้จากข้าวสาลี  
(ข) มอลโทเดกซ์ตริน จากข้าวสาลี  

มากกว่า 100 ตารางเซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร 

2. สีของตัวอักษรตัดกับสีพื นของฉลาก ขนาดตัวอักษรต้องไม่
เล็กกว่าตัวอักษรที่แสดงส่วนประกอบและต้องแสดงไว้ที่ด้านล่างของ
การแสดงส่วนประกอบด้วย 

3. ถ้าแสดงข้อความว่า “มี..............” หรือ “อาจมี.................” ไว้ใน
กรอบ  สีของตัวอักษรต้องตัดกับสีพื นของกรอบและสีของกรอบตัดกับสีพื น
ของฉลาก 

4. ทั งนี  ไม่ใช้บังคับกับอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไว
เกิน เป็นส่วนประกอบที่ส้าคัญ และมีการแสดงชื่ออาหารที่ระบุชื่อสารก่อ
ภูมิแพ้หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกินไว้ชัดเจนแล้ว  เช่น นมผงดัดแปลงส้าหรับ
ทารก เป็นต้น 

ตัวอย่างกรณีมีการใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเช่น “ข้อมูลส้าหรับผู้
แพ้อาหาร: มีผลิตภัณฑ์จากปลา”    
ทั งนี หากเป็นศัพท์เฉพาะต้องระบุชื่อสารก่อภูมิแพ้ให้ผู้บริโภคเข้าใจได้อย่าง
เห็นได้ชัด เช่น มีเคซีน (โปรตีนนม) 
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รายละเอียดที่ต้องแสดง ฉลากอาหาร หมายเหตุ 
 
ที่

จ าหน่าย
ต่อผู้บรโิภค
หรือผู้ปรุง
หรือผู้แบ่ง
บรรจุ หรือ  
ผู้จ าหน่าย
อาหาร 

ที่มิใช่
จ าหน่าย

โดยตรงต่อ
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(ค) กลูโคสไซรัป จากข้าวบาร์เลย์  
(ง) แอลกฮอล์ที่ได้จากการกลั่นเมล็ดธัญพืช  

(6.2) สัตว์น ้าที่มีเปลือกแข็ง เช่น ปู กุ้ง กั ง ลอบเสตอร์ เป็น
ต้น และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น ้าที่มีเปลือกแข็ง  

(6.3) ไข่ และผลิตภัณฑ์จากไข่  
(6.4) ปลา และผลิตภัณฑ์จากปลา ยกเว้น  เจลาตินจาก

ปลาที่ใช้เป็นสารช่วยพาวิตามินและแคโรทีนอยด์  
(6.5) ถั่วลิสง และผลิตภัณฑ์จากถ่ัวลิสง 
(6.6) ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากถ่ัวเหลือง ยกเว้น 
 (ก) น ้ามันหรือไขมันจากถ่ัวเหลืองที่ผ่านกระบวนการท้าให้

บริสุทธิ์  
(ข) โทโคเฟอรอลผสม, ดี-แอลฟา-โทโคเฟอรอล, หรือ ดี

แอล-แอลฟา-โทโคเฟอรอล หรือ ดี-แอลฟา-โทโคเฟอริลแอซี
เทต , หรือ ดีแอล -แอลฟา-โทโคเฟอริลแอซี เทต หรือ ดี -
แอลฟา-โทโคเฟอริลแอซิดซักซิเนต ที่ได้จากถ่ัวเหลือง  

 
ตัวอย่างกรณีมีการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต เช่น “ข้อมูลส้าหรับผู้

แพ้อาหาร:อาจมีถั่วเหลือง” 
 
 

    ตัวอย่าง  แสดงในกรอบ        มีผลิตภัณฑ์จากปลา     ไว้ในกรอบ โดย
สีของตัวอักษรต้องตัดกับสีพื นของกรอบและสีของกรอบตัดกับสีพื นของ
ฉลาก 

 



21 

 

รายละเอียดที่ต้องแสดง ฉลากอาหาร หมายเหตุ 
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(ค) ไฟโตสเตอรอล และไฟโตสเตอรอลเอสเตอร์ที่ได้จาก
น ้ามันถั่วเหลือง  

(ง) สตานอลเอสเตอร์จากพืชที่ผลิตจากสเตอรอลของน ้ามัน
พืชที่ได้จากถ่ัวเหลือง  
(6.7) นม และผลิตภัณฑ์จากนม รวมถึงแลคโตส  ยกเว้น แลคติทอล 

 (6.8) ถั่วที่มีเปลือกแข็ง และผลิตภัณฑ์จากถั่วที่มีเปลือก
แข็ง เช่น อัลมอนต์ วอลนัท พีแคน เป็นต้น 

(6.9) ซัลไฟต์ ที่มีปริมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 10 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม 

(7) ถ้ามีการใช้วัตถุเจือปนอาหารหรือมีวัตถุเจือปนอาหารติดมา
กับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารหรือ เป็นส่วนประกอบของ
อาหารในปริมาณที่เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของการใช้วัตถุเจือ
ปนอาหาร  ให้แสดงอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี  

1. ชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับชื่อเฉพาะ  

    

1. มีลักษณะเห็นได้ชัดเจน และอ่านได้ง่าย ขนาดของตัวอักษรต้อง
สัมพันธ์กับขนาดของพื นที่ฉลาก 

2. สีของพื นฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้
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2. ชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับตัวเลข
ตาม International Numbering System : INS for Food 
Additives  

และกรณีที่เป็นสี หรือวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร หรือวัตถุให้
ความหวานแทนน ้าตาลให้แสดงข้อความดังต่อไปนี ด้วย แล้วแต่
กรณ ี

(1) “สีธรรมชาติ” หรือ “สีสังเคราะห์” ตามด้วยชื่อเฉพาะ หรือ
ตัวเลขตาม INS for Food Additives แล้วแต่กรณ ี

(2) ชื่อกลุ่มหน้าที่ตามด้วยชื่อเฉพาะ ส้าหรับกรณีวัตถุปรุง
แต่งรสอาหาร และ วัตถุท่ีให้ความหวานแทนน ้าตาล 

ส้าหรับวัตถุเจือปนอาหารที่มิใช่เป็นวัตถุกันเสีย วัตถุปรุง
แต่งรสอาหาร วัตถุให้ความหวานแทนน ้าตาล และสี อาจแสดง
ข้อความว่า “วัตถุเจือปนอาหาร” แทนชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุ
เจือปนอาหารได้ร่วมกับชื่อเฉพาะ หรือร่วมกับตัวเลขตาม INS 

ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน 

ตัวอย่างการแสดงวัตถุเจือปนอาหารบนฉลากอาหาร 
แบบที่ 1 แสดงชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับ ชื่อเฉพาะ 

- อิมัลซิไฟเออร์ (เลซิติน) 
- สารท้าให้คงตัว (โพแทสเซียมซิเตรด) 
 

แบบที่ 2 แสดงชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับ ตัวเลขตาม 
International Numbering system :INS for Food Additives. 

- สารควบคุมความเป็นกรด (INS 270) 
- สารให้ความข้นเหนียว (INS 412) 

แบบที่ 3 แสดงข้อความว่า “วัตถุเจือปนอาหาร” แทนชื่อกลุ่มหน้าที่ของ
วัตถุเจือปนอาหารร่วมกับชื่อเฉพาะ 

-วัตถุเจือปนอาหาร(เลซิติน) 
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for Food Additives 
การแบ่งกลุ่มวัตถุเจือปนอาหารตามหน้าที่ด้านเทคโนโลยี 

(Function ot Food Additive) ให้ดูที่ ประกาศส้ านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง ค้าชี แจงประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะ
บรรจุ พ.ศ.2560 

แบบที่ 4 แสดงข้อความว่า “วัตถุเจือปนอาหาร” แทนชื่อกลุ่มหน้าที่ของ
วัตถุเจือปนอาหารได้ร่วมกับตัวเลขตาม International Numbering 
System: INS for Food Additives 

          -วัตถุเจือปนอาหาร(INS 270) 

(8) ข้อความว่า “แต่งกลิ่นธรรมชาติ” “แต่งกลิ่น
เลี ยน ธรรมชาติ ” “แต่ งกลิ่ น สั ง เค ราะห์ ” “แต่ งรส
ธรรมชาติ” หรือ “แต่งรสเลียนธรรมชาติ” ถ้ามีการใช้
แล้วแต่กรณี 

   1. มีลักษณะเห็นได้ชัดเจน และอ่านได้ง่าย ขนาดของตัวอักษรต้อง
สัมพันธ์กับขนาดของพื นที่ฉลาก 

      2. สีของพื นฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน 

(9)  การแสดงอายุการเก็บรักษา ให้แสดงข้อความ “ควร
บริโภคก่อน” หรือ “หมดอายุ” ก้ากับไว้ด้วย ดังนี  

      1. อาหารที่มีอายุการเก็บรักษาไม่เกิน 90 วัน ให้แสดง 
“วัน เดือน และปี” 

   1. มีขนาดความสูงของตัวอักษรแล้วแต่กรณีดังนี  

ขนาดพ้ืนท่ีของฉลาก ขนาดตวัอกัษร 
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      2. อาหารที่มีอายุการเก็บรักษาเกิน 90 วัน ให้แสดง “วัน 
เดือน และปี” หรือ “เดือน และป”ี        

        การแสดงวัน เดือนและปี หรือเดือนและปี ให้แสดงเป็น 
วัน เดือนและปี  หรือ เดือนและปีเรียงตามล้าดับ ทั งนี อาจ
แสดง“เดือน”เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้ 

 

         กรณีที่มีการแสดงไม่เรียงตามล้าดับ ต้องมีข้อความหรือ
ตัวอักษรที่สื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างชัดเจนถึงวิธีการแสดง
ข้อความดังกล่าวก้ากับไว้ด้วย 

 

ไม่เกิน 100 ตารางเซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร 

มากกว่า 100 ตารางเซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร 

       2. ให้แสดงไว้ในต้าแหน่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจน 
 3. สีของพื นฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้

ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน 
 4. กรณีการแสดงข้อความไว้ที่ด้านล่างหรือส่วนอ่ืน ต้องมีข้อความที่

ฉลากที่สื่อได้ชัดเจนว่าจะดูวัน เดือนและปี หรือเดือนและปีที่ควรบริโภค
ก่อน ได้ที่ใดและอาจแสดงข้อความ “ควรบริโภคก่อน” ก้ากับวัน เดือน
และป ีหรือเดือน และปีที่ผลิต หรือหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อนไว้ด้วยอีก
หรือไม่ก็ได ้

 5. ทั งนี สามารถแสดงภาษาอ่ืนร่วมด้วยก็ได้ เช่น Expire date  
       - ตัวเลขที่ใช้อาจแสดงเป็นเลขอารบิกหรือเลขไทย  
       - การแสดงเดือน อาจแสดง ตัวเลข 2 หลัก หรือตัวอักษรเต็ม หรือ ตัวอักษร
ย่อ เช่น 06 หรือ มิถุนายน หรือ มิ.ย. 
       - การแสดงปี อาจแสดง เป็นคริสตศักราช หรือพุทธศักราช โดยแสดง
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เป็นตัวเลข 4 หลัก หรือ 2 หลัก  เช่น พ.ศ. 2557 หรือ 57  ค.ศ. 2014 
หรือ 14 

(10) ค้าเตือน (ถ้ามี)    1. ให้มีลักษณะเห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย และขนาดของตัวอักษรต้อง
สัมพันธ์กับขนาดของพื นที่ฉลาก 

2. สีของพื นฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน 

(11) ข้อแนะน าในการเก็บรักษา (ถ้ามี) 

 

   1. ให้มีลักษณะเห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย และขนาดของตัวอักษรต้อง
สัมพันธ์กับขนาดของพื นที่ฉลาก 

 2. สีของพื นฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน 

(12) แสดงข้อความ 
 “กินอาหารนี โดยมิได้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

         ตัวอักษรเส้นทึบสีแดง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร 
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หรือผู้ปรุง  

หรือผู้
จ าหน่าย

อาหาร (1)1 

 
ท่ี

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ

ก 

ด้านโภชนบ้าบัดอาจเกิดอันตราย”  
(13) แสดงข้อความว่า “ใช้ส้าหรับผู้ใหญ่เท่านั น” 
 

   1. ให้มีลักษณะเห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย และขนาดของตัวอักษรต้อง
สัมพันธ์กับขนาดของพื นที่ฉลาก 

2. สีของพื นฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน 

(14) วิธีเตรียม(ถ้ามี)     1. ให้มีลักษณะเห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย และขนาดของตัวอักษรต้อง
สัมพันธ์กับขนาดของพื นที่ฉลาก 

 2. สีของพื นฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน  

3. ขนาดความสูงของตัวอักษร ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร มีผลบังคับ
ตั งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 

(15) วิธีใช้และข้อแนะน้า หรือข้อควรปฏิบัติในการใช้อย่างถูกต้อง
ตามหลักโภชนบ้าบัดอย่างละเอียด ในกรณีที่ไม่สามารถแสดง
ข้อแนะน้าหรือข้อควรปฏิบัติดังกล่าวที่ฉลากได้ ให้จัดท้าเป็น

   1. ให้มีลักษณะเห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย และขนาดของตัวอักษรต้อง
สัมพันธ์กับขนาดของพื นที่ฉลาก 

2. สีของพื นฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้
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รายละเอียดที่ต้องแสดง ฉลากอาหาร หมายเหตุ 
 
ที่

จ าหน่าย
ต่อผู้บรโิภค
หรือผู้ปรุง
หรือผู้แบ่ง
บรรจุ หรือ  
ผู้จ าหน่าย
อาหาร 

ที่มิใช่
จ าหน่าย

โดยตรงต่อ
ผู้บริโภคหรือ  
ผู้แบ่งบรรจุ
หรือผู้ปรุง  

หรือผู้
จ าหน่าย

อาหาร (1)1 

 
ท่ี

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ

ก 

คู่มือหรือเอกสารก้ากับไว้  ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน 

(16) ข้อความเพ่ิมเติมส้าหรับ อาหารที่ผู้ที่ต้องการควบคุม
น ้าหนักใช้กินแทนอาหารที่ ใช้กินตามปกติใน 1 มื อ หรือ
มากกว่า 1 มื อ หรือแทนอาหารทั งวัน   
   -คุณค่าทางโภชนาการและพลังงานที่ได้รับต่อการกิน 1 ครั ง 

  - "ควรกินวันละไม่ต่้ากว่า 800 กิโลแคลอรี่ (3,344 กิโลจูล)" 
 

    
ให้มีลักษณะเห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย และขนาดของตัวอักษรต้อง

สัมพันธ์กับขนาดของพื นที่ฉลาก ,สีของพื นฉลากและสีของข้อความใน
ฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน 

 

(17)ข้อความเพ่ิมเติมส้าหรับ อาหารที่ถูกลดพลังงาน หรือ 
อาหารที่ให้พลังงานต่้า 
       -    "ห้ามกินแทนอาหารมื อใดมื อหนึ่ง" ด้วยตัวอักษรเส้น
ทึบสีแดง     ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร 
       -     คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร  

 

    
ให้มีลักษณะเห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย ,สีของพื นฉลากและสีของ

ข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้ข้อความท่ีระบุอ่านได้ชัดเจน 
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2. การแสดงข้อความเกี่ยวกับสารอาหาร วิธีเตรียม ฉลากโภชนาการ การกล่าวอ้างทางโภชนาการ การใช้คุณค่า
ในการส่งเสริมการขาย การระบุกลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริมการขาย ส้าหรับอาหารที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ก้าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ต้องมีขนาดความสูงของตัวอักษร ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร มีผลบังคับตั งแต่วันที่ 5 เมษายน 
พ.ศ. 2562 

3.  ฉลากของอาหารต้องไม่ท้าให้เข้าใจผิดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างอาหารกับข้อความ รูป 
รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือเครื่องหมายการค้าที่แนะน้าผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืน 

4.  ฉลากที่มีข้อความ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย ตราหรือเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย การค้า
จดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นภาษาใดที่ปรากฏในฉลาก ต้อง 

4.1  ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร หรือไม่ท้าให้เข้าใจผิดในสาระ ส้าคัญ 
4.2  ไม่แสดงถึงชื่ออาหาร ส่วนประกอบอาหาร อัตราส่วนของอาหาร ปริมาณของอาหารหรือแสดงถึง

สรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อ 
4.3  ไม่ท้าให้เข้าใจว่ามีวัตถุตามข้อความ ชื่อ รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมายหรือเครื่องหมายการค้า

ดังกล่าวผสมอยู่ในอาหารโดยที่ไม่มีวัตถุนั นผสมอยู่ หรือมีผสมอยู่ในปริมาณที่ไม่อาจแสดงสรรพคุณ 
4.4  ไม่พ้องเสียง พ้องรูป กับค้าหรือข้อความท่ีสื่อถึงคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณอันเป็นการโอ้อวด 

หรือเป็นเท็จ หรือเกินจริง หรือหลอกลวงท้าให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร 
ค้าพ้องรูป หมายถึง ค้าที่มีรูปเขียนเหมือนกัน ใช้พยัญชนะ สระ เครื่องหมายวรรณยุกต์ 

ตัวสะกด และตัวการันต์อย่างเดียวกัน ค้าพ้องรูปมีทั งที่อ่านออกเสียงเหมือนกันและอ่านออกเสียง
ต่างกัน  ตัวอย่างค้าพ้องรูปที่ออกเสียงต่างกัน เช่น เพลา (แกน) กับ เพลา (เวลา), สระ (น ้า) กับ 
สระ (ที่ออกเสียงว่า สะ-หระ) พยาธิ (ตัวพยาธิในร่างกาย) กับ พยาธิ (โรคภัยไข้เจ็บ) ส้าหรับ
ค้าพ้องรูปที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกัน ตัวอย่างเช่น ขัน (ภาชนะส้าหรับตัก) 
น ้า (ใส่น ้า) ขัน (อาการร้องของไก่และนกบางชนิด) ขัน (ข้าหรือนึกอยากหัวเราะ) ขัน (ท้าให้ตึง ท้า
ให้แน่น) 

ค้าพ้องเสียง หมายถึง ค้าที่ออกเสียงเหมือนกัน ตัวเขียนกับความหมายต่างกัน เช่น ส้อม 
(เครื่องใช้จิ มอาหาร) กับ ซ่อม (ท้าสิ่งที่ช้ารุดให้คืนดี), ข้า (ค้าใช้แทนตัวผู้พูด) ข้า (คนรับใช้) กับ ค่า 
(มูลค่าหรือราคา) กับ ฆ่า (ท้าให้ตาย), เคี่ยว (ต้มให้เดือดนานๆหรือไม่หยุดหย่อน) กับ เขี ยว (ฟัน)  

4.5  ไม่ขัดกับวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามของไทยหรือส่อไปในทางท้าลายคุณค่าของภาษาไทย 
4.6  ไม่ส่งเสริมหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยก หรือผลกระทบในเชิงลบทั งทางตรง หรือ

ทางอ้อมต่อสังคม วัฒนธรรม ประเพณี หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเพศ ภาษาและความรุนแรง 
5.  การแสดงข้อความกล่าวอ้างบนฉลากเก่ียวกับสารหรือส่วนประกอบอื่นใดในอาหาร ต้อง  

(1) ไม่ใช้กับอาหารที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขก้าหนดห้ามใช้ หรืออาหารที่โดยธรรมชาติของ 
อาหารนั นไม่มีสารนั น หรืออาหารที่ในกระบวนการผลิตไม่มีสารนั นเกิดขึ น  

(2) ไม่เป็นวัตถุท่ีห้ามใช้ในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(3) ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในผลิตภัณฑ์ 

6.  ฉลากของอาหารต้องปิด ติด หรือแสดงไว้ในที่เปิดเผยที่ภาชนะบรรจุและ/หรือหีบห่อของภาชนะบรรจุ
อาหาร และมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีขนาดของฉลากสัมพันธ์กับพื นที่ของภาชนะบรรจุหรือหีบห่อนั นๆ 

7. ฉลากอาหารที่แสดงรูปภาพของวัตถุแต่งกลิ่นรส ต้องแสดงรูปภาพที่สอดคล้องกับวัตถุแต่งกลิ่นรสที่ใช้ใน
ผลิตภัณฑ ์ภาพนั นอาจท้าให้เขา้ใจผิดใน สาระส้าคัญได้จะต้องแสดงข้อความก้ากับรูปภาพว่า “ภาพ…………สื่อถึงกลิ่น
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รสเท่านั น” (ความที่เว้นให้ระบุว่าเป็นภาพของสิ่งใด เช่น ภาพฝักวานิลลา) หรือข้อความอ่ืนในท้านองเดียวกันด้วย
ตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน ส้าหรับฉลากอาหารที่มีขนาดเล็กซึ่งไม่สามารถแสดงข้อความก้ากับรูปภาพได้ ให้แสดง
ข้อความก้ากับรูปภาพไว้ที่ฉลากของภาชนะบรรจุรวมที่จ้าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคได้ 

8. กรณกีารใช้ค้าว่า “ใหม่” ส้าหรับสินค้าใหมห่รือเริ่มวางจ้าหน่าย เป็นเวลาไมเ่กนิ 1 ปี 
9. กรณีการใช้ค้าว่า “ปลอดภัย” ให้ใช้ได้เมื่อมีการแสดงภาพหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการผลิต

และมีหลักฐานการรับรองระบบ HACCP จากหน่วยรับรองระบบ (Certified Body) ที่มีมาตรฐานตาม ISO/IEC 
Guide 65 หรือมาตรฐานว่าด้วย Product Certification 

10. กรณีการแสดงเครื่องหมายฮาลาล  จะต้องมีหนังสือรับรองฮาลาล และฉลากแสดงข้อความก้ากับ โดยมี
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี   

1 ชื่อสถานที่ผลิตอาหารที่ได้รับการรับรอง  
2 ประเภทมาตรฐานระบบการผลิตอาหารที่ได้รับรอง เช่น ฮาลาล 
3    หน่วยรับรองที่ออกใบรับรอง 

11. กรณีการแสดงการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร ต้องไดร้ับการรับรองระบบประกันคุณภาพด้าน
อาหารจากหน่วยงานดังนี  

1 หนว่ยงานของรัฐหรือ 
2 หนว่ยงานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบหรือ 
3 จากหน่วยงานรับรองสากลที่ได้รับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน  

ใบรับรองดังกล่าวต้องยังไม่สิ นสุดการรับรอง โดยห้ามแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์การรับรองลงบน
ฉลาก และแสดงข้อความดังต่อไปนี   

1 ชื่อสถานที่ผลิตอาหารที่ได้รับการรับรอง  
2 ประเภทมาตรฐานระบบการผลิตอาหารที่ได้รับรอง  
3 หน่วยรับรองที่ออกใบรับรอง 

 ใบรับรองสถานทีผ่ลติอาหารส าหรับการน าเข้าอาหาร 

 1. ตอ้งแสดงรายละเอียดและสาระส าคญัประกอบดว้ย 

• หน่วยงานท่ีออกใบรับรอง เช่น หน่วยงานของรัฐของประเทศผูผ้ลิต หรือหน่วยงานท่ีได้รับการ

รับรองจากหน่วยงานของรัฐของประเทศผูผ้ลิต ให้มีหนา้ท่ีออกใบรับรองนั้นๆ (แนบหลกัฐานการไดรั้บการรับรอง

ประกอบการพิจารณา) หรือหน่วยงานท่ีออกใบรับรอง (Certification body: CB) ท่ีได้รับการรับรองจากหน่วย

รับรองระบบงาน (Accreditation body: AB) ตามระบบสากล: International Accreditation Forum (IAF)  

• ช่ือและท่ีตั้งสถานท่ีผลิต  
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• ระบบประกนัคุณภาพอาหารอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปน้ี เช่น GMP, HACCP, หรือ ISO 22000 

เกณฑ์หรือ ระบบอ่ืนท่ี เทียบเท่าประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับท่ี  420 พ.ศ. 2563 ออกตามความใน

พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 เร่ือง วธีิการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร  

• ขอบเขตของประเภทอาหารท่ีรับรอง โดยสอดคลอ้งกบัประเภทอาหารท่ีขออนุญาตน าเขา้ 

• วนัเดือนปีท่ีออกใบรับรอง หรือ ช่วงเวลาท่ีใบรับรองมีอายุการใช ้กรณีท่ีไม่ระบุ ให้ใบรับรองนั้น

มีอายุ 1 ปี นับจากวนัท่ีออกใบรับรอง หรือมีหลกัฐานจากหน่วยงานท่ีรับรองสถานท่ีผลิตว่าใบรับรองฯ ยงัคงมี

สภาพเป็นไปตามเกณฑ ์

2. ใบรับรองสถานท่ีผลิตฯตอ้งเป็นตน้ฉบบั กรณีไม่ใช่ตน้ฉบบัให้ท าการรับรองส าเนาเอกสารใบรับรอง

นั้นโดย 

- หน่วยงานท่ีออกใบรับรองนั้น หรือ 

- บุคคลท่ีรัฐบาลรับรอง เช่น NOTARY PUBLIC หรือ 

- หน่วยงานของรัฐของประเทศผูผ้ลิต หรือ 

- สถานทูตผูผ้ลิตในประเทศไทย เป็นตน้ 

3. ใบรับรองสถานท่ีผลิตฯ ท่ีไม่ใช่ภาษาองักฤษ: แนบค าแปลท่ีเป็นภาษาไทย/องักฤษ จากหน่วยงานอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึง 

- สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศผูผ้ลิต ผูผ้ลิตในประเทศไทย หน่วยงานของรัฐ หรือ 

- สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศผูผ้ลิตท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทย สถานทูตไทยในประเทศ

ผูผ้ลิต หรือ 

- บุคคลหรือหน่วยงานท่ีด าเนินธุรกิจการแปลเอกสารท่ีเป็นมาตรฐานสากลพร้อมใบรับรอง 

- คนไทยท่ีจบการศึกษาในระดบัท่ีไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีในหลกัสูตรท่ีใชภ้าษาท่ีปรากฏในเอกสาร

นั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน 

- อาจารยใ์นสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและเป็นผูส้อนภาษาท่ีปรากฏในเอกสารนั้นใน

สถาบนัการศึกษาดงักล่าว 

กรณีเอกสารหรือใบรับรองฯเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือลงนามดว้ยลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

สามารถด าเนินการใหส้อดคลอ้งตามกฏหมายวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กรณีน าเข้าอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต ่า และชนิดท่ีปรับกรด ใบรับรอง

สถานท่ีผลิตอาหารส าหรับการน าเขา้อาหาร โดยสถานท่ีผลิตมีมาตรฐานการผลิตไม่ต ่ากว่าส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P420.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P420.pdf
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ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบบัท่ี 420 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 เร่ือง 

วธีิการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร  เชน 

  4.1 Code of Hygienic Practice for Low and Acidified Low Acid Canned Foods: CAC/RCP 23-

1979 ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/

ดบับลิว เอชโอ (Codex Alimentarius  Commission, Joint FAO/WHO Food Standard Programme; Codex) 

  4.2 Code of Hygienic Practice for Aseptically Processed and Packaged Low acid Foods: 

CAC/RCP 40-1993 ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศของโครงการมาตรฐานอาหาร 

เอฟ เอ โอ/ดบับลิว เอช โอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standard Programme; 

Codex) 

  4.3 Code of Federal Regulations Title 21 Part 113 Thermally Processed Low acid Foods Packaged in 

Hermetically  Sealed Containers ท่ีก าหนดโดย United States of Food and Drug Administration (USFDA) 

  4.4 Code of Federal Regulations Title 21 Part 114 Acidified Foods ท่ีก าหนดโดย United States 

of Food and Drug Administration (USFDA) 

  4.5 ระบบการวเิคราะห์อนัตรายและควบคุมจุดวกิฤต (Hazard Analysis and Critical Control Point 

System) หรือระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety Management System; ISO 22000) ใน

ขอบข่ายการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต ่า หรือชนิดท่ีปรับกรด 

4.6 มาตรฐาน BRC Global Standard For Food Safety 

4.7 มาตรฐาน International Food Standard (IFS) 

4.8 มาตรฐาน  SQF  

หน่วยงานทีใ่ห้บริการตรวจวิเคราะห์ 

รายชื่อและเงื่อนไขห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ สามารถศึกษารายละเอียดที่เว็บไซต์กองอาหาร หัวข้อ 
หลักเกณฑ์การขออนุญาตผลิตภัณฑ ์-> สว่นราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการอาหารให้การยอมรับผลการตรวจวิเคราะห์
อาหาร หรือ https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/View.aspx?T=Contacts&TF=1&IDdata=13  

 
การแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหารหรือขอแก้ไขรายละเอยีดของอาหารทีไ่ด้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร 

 1. กรณีผลิตภณัฑ์ได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว หากประสงค์จะแก้ไขรายละเอียดไว ้ดังเช่น ขนาดและ

ภาชนะบรรจุ ฉลากอาหาร สูตรส่วนประกอบ สามารถท าไดโ้ดยการยื่นค าขอแกไ้ขฯแบบอ.19 หรือสบ.4 (แลว้แต่

กรณี) พร้อมเอกสารและหลกัฐาน 

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P420.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P420.pdf
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/View.aspx?T=Contacts&TF=1&IDdata=13
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 2. การแกไ้ขสูตรส่วนประกอบ ตอ้งไม่เป็นการแกไ้ขจนกระทัง่เปล่ียนชนิดและลกัษณะของผลิตภณัฑ์ เช่น ไม่

เปล่ียนจากชนิดอาหารท่ีผูต้อ้งการควบคุมน ้าหนกัใชกิ้นแทนอาหารท่ีใชกิ้นปกติ เป็นใชกิ้นแทนบางส่วน เป็นตน้ 

 3. การแก้ไขสูตรส่วนประกอบท่ีมีผลกระทบกบัชนิด และ/หรือปริมาณสารอาหารท่ีส่งผลต่อค่าความ

คลาดเคล่ือนของสารอาหารกลุ่ม Macronutrient หรือสารอาหารกลุ่ม Micronutrient ของปริมาณสารอาหารท่ีแสดง

บนฉลาก ใหส่้งผลวเิคราะห์ชนิดและปริมาณสารอาหาร ฉบบัจริง จ  านวน 1 ฉบบั 

 4. การแกไ้ขขอ้มูลโภชนาการบนฉลากอาหารท่ีมีผลให้ไม่สอดคลอ้งกบัการยอมรับค่าความคลาดเคล่ือนของผล

วิเคราะห์กบัฉลากอาหาร ตอ้งส่งผลวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารอาหารใหม่ และปริมาณสารอาหารท่ีแสดงบนฉลาก

อาหารตอ้งสอดคลอ้งตามการยอมรับค่าความคลาดเคล่ือนของผลวิเคราะห์สารอาหาร กบัฉลากอาหาร 

ตัวอย่างการแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหารหรือขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ด้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร,
เอกสารหรือหลกัฐานประกอบการพจิารณา   

ล าดบั รายการแกไ้ข เอกสาร การพิจารณา 
1. เพ่ิม หรือ แก้ไขขนาด

บรรจุ 
1. แบบ อ.19 (1 ฉบบั) หรือแบบ สบ.4 
(2 ฉบบั) (ฉบบัจริง) แลว้แต่กรณี 
2. แบบ อ.18 ฉบบัจริง หรือส าเนาแบบ 
สบ.3 จ านวน 1 ฉบบั (แลว้แต่กรณี) 
3. ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจ 1 ฉบบั  

- เหมาะสมกบัปริมาณการบริโภค 
-ไ ม่ ขั ด กั บ ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุขฉบบัใดๆ 

2. เพ่ิมหรือแกไ้ขชนิดของ
ภาชนะบรรจุ 

1. แบบ อ.19 (1 ฉบบั) หรือแบบ สบ. 4 
(2 ฉบบั) (ฉบบัจริง) แลว้แต่กรณี 
2. แบบ อ.18 ฉบบัจริง หรือส าเนาแบบ 
สบ.3 จ านวน 1 ฉบบั (แลว้แต่กรณี) 
3. ฉลากอาหารใหม่ 2 ฉบบั (หากแบบ
ฉลากอาหารของภาชนะบรรจุท่ีขอเพ่ิม 
ต่างจากท่ีไดรั้บอนุญาตไว)้ 
4. เอกสารหรือหลักฐานท่ีสนับสนุน
การแสดงขอ้ความ หรือสัญลกัษณ์บน
ฉลากอาหาร (ถา้มี) 1 ฉบบั 
5. เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ถา้มี) 1 ฉบบั 
6. ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจ 1 ฉบบั 

ชนิดของภาชนะบรรจุ  
     -ต้องไม่ขัดกับประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับนั้ นๆและประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ภาชนะ
บรรจุ 
    -ต้องได้รับอนุญาตเคร่ืองจักร จาก
ฝ่ายสถานท่ีแลว้  
    - การ พิ จ ารณ าฉลากอาห าร  ให้
ด าเนินการตามขอ้ 3 
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ล าดบั รายการแกไ้ข เอกสาร การพิจารณา 
3. เพ่ิ ม ห รือ แก้ไขแบบ

ฉลากอาหาร 
1. แบบ อ.19 (1 ฉบบั) หรือ แบบ สบ. 4 
(2 ฉบบั) (ฉบบัจริง) แลว้แต่กรณี 
2.- แก้ไขแบบฉลากอาหาร ส่งฉลาก
อาหารใหม่ 2 ฉบบั และส่งฉลากท่ีไดรั้บ
อนุญาตและยงัมีผลบงัคบัใช ้(ฉบบัจริง) 
- เพ่ิมแบบฉลากอาหาร ส่งฉลากอาหาร
ฉบบัใหม่ 2 ฉบบั 
3. เอกสารหรือหลักฐานท่ีสนับสนุน
การแสดงขอ้ความ หรือสัญลกัษณ์บน
ฉลากอาหาร (ถา้มี) 1 ฉบบั 
4. เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ถา้มี) 1 ฉบบั 
5. ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจ 1 ฉบบั  

- แสดงฉลากอาหารให้ เป็นไปตาม
ประกาศฯว่าดว้ยเร่ือง อาหารส าหรับผูท่ี้
ต้องการควบคุมน ้ าหนัก ,การแสดง
ฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ  และ
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
- การแกไ้ขฉลากอาหาร หากประสงค์
จะใชฉ้ลากอาหารฉบบัเดิมท่ีคงเหลืออยู่
หลังจากได้รับอนุญาตฉลากอาหาร
ฉบับใหม่ จะต้องช้ีแจงเหตุผลความ
จ าเป็นในการใช้ฉลากอาหารฉบับเดิม
พร้อมระยะเวลาการใชฉ้ลากอาหารเดิม
(ไม่เกิน 1 ปี) เพ่ือประกอบการพิจารณา
อนุญาตดว้ย 

4. แกไ้ขช่ือหรือท่ีตั้งผูผ้ลิต
อาหาร (กรณีน าเขา้) 

1. แบบ อ.19 (1 ฉบบั) หรือแบบ สบ.4 
(2 ฉบบั) (ฉบบัจริง) แลว้แต่กรณี 
2. หนังสือแจง้แกไ้ขช่ือหรือท่ีตั้งผูผ้ลิต
อาหารพร้อมเหตุผลการแกไ้ข ฉบบัจริง 
1 ฉบบั 
3. ใบส าคญัการข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร 
ฉบบัจริง 1 ฉบบั 
4. ฉลากอาหารฉบบัใหม่ 2 ฉบบัและส่ง
ฉลากอาหารฉบับเดิมท่ีได้รับอนุญาต
และยงัมีผลบงัคบัใชจ้ริงฉบบั 
5. ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจ 1 ฉบบั  

- ก าร แก้ ไ ข ท่ี ตั้ งส ถ าน ท่ี ผ ลิ ต นั้ น 
สถาน ท่ีผ ลิต เดิมต้องไม่ มีการผลิต
ผลิตภณัฑแ์ลว้  

5 แกไ้ขช่ือหรือท่ีตั้งผูผ้ลิต
อาหาร (กรณีผลิต) 

1. แบบ อ.19 (1 ฉบบั) หรือแบบ สบ.4 
(2 ฉบบั) (ฉบบัจริง) แลว้แต่กรณี 
2. ใบส าคญัการข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร 
ฉบบัจริง 1 ฉบบั 
3. ส าเนาแบบอ.2,สบ1,สบ.2 แล้วแต่
กรณี 1 ฉบบั 
4. ฉลากอาหารฉบบัใหม่ 2 ฉบบัและส่ง
ฉลากอาหารฉบับเดิมท่ีได้รับอนุญาต
และยงัมีผลบงัคบัใชฉ้บบัจริง 

-สถานท่ีผลิตต้องได้รับอนุญาตให้
แกไ้ขช่ือหรือท่ีตั้งเรียบร้อยแลว้  
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ล าดบั รายการแกไ้ข เอกสาร การพิจารณา 
6.  แก้ไขช่ืออาหาร และ/

ห รื อ  ช่ื อ ต ร า / 
เคร่ืองหมายการคา้  

1. แบบ อ.19 (1 ฉบบั) หรือแบบ สบ. 4 
(2 ฉบบั) (ฉบบัจริง) แลว้แต่กรณี 
2. อ.18 ฉบับจริงหรือส าเนาสบ.3 1 
ฉบบั (แลว้แต่กรณี) 
3. ฉลากอาหารฉบับใหม่ 2 ฉบับ และ
ส่งฉลากอาหารฉบบัเดิมท่ีไดรั้บอนุญาต
และยงัมีผลบงัคบัใช ้
4. แจ้งรายละเอียดท่ีประสงค์จะแก้ไข 
พร้อมเหตุผลจากผูผ้ลิต 1 ฉบบั 
5. เอกสารหรือหลักฐานท่ีสนับสนุน
การแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์บน
ฉลากอาหาร (ถา้มี) 1 ฉบบั 
6. เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
(ถา้มี) 1 ฉบบั 
7. ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจ 1 ฉบบั  

- มีเหตุผลในการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 
 
- การพิจารณาช่ืออาหาร และ/หรือ ช่ือ
ตรา/ เคร่ืองหมายการคา้ตามหลกัเกณฑ์
ช่ืออาหาร ช่ือตรา/ เคร่ืองหมายการคา้ 
  

7. แ ก้ ไ ข สู ต ร
ส่ วนป ระกอบ  ห รือ 
กรรมวิธีการผลิต 

1. แบบ อ. 19 (1 ฉบบั) หรือแบบ สบ. 4 
(2 ฉบบั) (ฉบบัจริง) แลว้แต่กรณี 
2. ฉลากอาหารฉบับใหม่ 2 ฉบับ และ
ส่งฉลากอาหารท่ีไดรั้บอนุญาตและยงัมี
ผลบงัคบัใช้ ฉบบัจริง (หากแบบฉลาก
อาหาร ต่างจากท่ีไดรั้บอนุญาต) 
3. แจ้งรายละเอียดท่ีประสงค์จะแก้ไข
พร้อมเหตุผลการแกไ้ข  
4. หนังสือแจ้งสู ตรส่วนประกอบ /
กรรมวิธีการผลิตพร้อมเหตุผล ฉบบัจริง 
จ านวน 1 ฉบบั 
5. เ อ ก ส า ร เป รี ย บ เ ที ย บ สู ต ร
ส่วนประกอบปัจจุบนัและใหม่ 1 ฉบบั 
6. เอกสารหรือหลักฐานท่ีสนับสนุน
การแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์บน
ฉลากอาหาร (ถา้มี) 1 ฉบบั 
7. เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ถา้มี) 1 ฉบบั 
8. ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจ 1 ฉบบั 

- มีเหตุผลในการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 
- การแก้ไขสูตรส่วนประกอบต้อง
เป็นไปตามขอ้เท็จจริง ทั้งน้ีตอ้งไม่เป็น
การเปล่ียนแปลงสูตรส่วนประกอบ
ห ลัก  ห รื อ ท า ให้ ลัก ษ ณ ะอ าห าร
เปล่ียนแปลงลักษณะไปมาก หากมี
ความซับซ้อนจะพิจารณาอนุญาตโดย
คณะท างานกลุ่มก ากบัดูแลก่อนออกสู่
ตลาดเป็นรายๆไป 
-การแก้ไข กรรม วิ ธีก ารผ ลิต ต้อ ง
สอดคล้องกรรมวิธีการผลิตท่ีระบุใน
กฎหมาย 
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