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หลักเกณฑ์ และแนวทางการอนุญาตผลิตภัณฑ์ อาหาร
สาหรับผู้ทตี่ ้ องการควบคุมนา้ หนัก
ด้วยพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 กาหนดให้ผูท้ ี่ ป ระสงค์จะผลิ ต/นาเข้าอาหารควบคุ มเฉพาะเพื่ อ
จาหน่ายได้แก่ อาหารสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการควบคุมน้ าหนัก จะต้องดาเนินการตามมาตรา 31 ผูใ้ ดจะผลิตหรื อนาเข้า
ซึ่ ง อาหารควบคุ ม เฉพาะจะต้องน าอาหารนั้น มาขอขึ้ น ทะเบี ยนต ารั บ อาหารต่ อผูอ้ นุ ญ าตเสี ยก่ อ น และตาม
ระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยเรื่ อง การดาเนิ นการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร กาหนดให้
ผูท้ ี่ประสงค์จะผลิตเพื่อจาหน่ ายที่ไม่เข้าข่ายโรงงานต้องยื่นขออนุ ญาตใช้ฉลากอาหารและ เมื่อได้รับใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนตารับอาหารหรื อคาขออนุ ญาตใช้ฉลากอาหารแล้ว จึงจะผลิตหรื อนาเข้าได้
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที่ 121 (พ.ศ.2532) เรื่ อง อาหารสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการควบคุมน้ าหนัก
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 364) พ.ศ.2556 เรื่ อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิดโรค
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่344)พ.ศ.2555 เรื่ อง กาหนดอาหารที่หา้ มผลิตนาเข้าหรื อจาหน่าย
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่ องวัตถุเจือปนอาหาร
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที่ 381 พ.ศ.2559 เรื่ องวัตถุเจือปนอาหาร(ฉบับที่ 4)
6.ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับ ที่ 295) พ.ศ.2548 เรื่ อ ง ก าหนดคุ ณ ภาพหรื อมาตรฐานของ
ภาชนะบรรจุที่ทาจากพลาสติก
7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 193)พ.ศ.2543 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการผลิต
และการเก็บรักษาอาหาร
8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่ องวิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการผลิต
และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็ นกรดต่า และชนิดที่ปรับกรด
9. ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่367)พ.ศ.2557 เรื่ องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่383)พ.ศ.2560 เรื่ องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะ
บรรจุ(ฉบับที่ 2)
11. ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
2522 เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่ วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2)
12. ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง เอกสารหรื อใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิต
อาหารสาหรับการนาเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร
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13. ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่ อง หลักเกณฑ์การแสดงข้อความหรื อเครื่ องหมาย
การได้รับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร
14. ระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วย การดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร
นิยาม
อาหารสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการควบคุมน้ าหนัก หมายความว่า อาหารที่ใช้เฉพาะเพื่อควบคุมหรื อลดน้ าหนัก
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. อาหารที่ผูท้ ี่ตอ้ งการควบคุ มน้ าหนักใช้กินแทนอาหารที่ใช้กินตามปกติใน 1 มื้อหรื อมากกว่า 1 มื้อ
หรื อแทนอาหารทั้งวัน
2. อาหารที่ผทู ้ ี่ตอ้ งการควบคุมน้ าหนักใช้กินแทนอาหารบางส่ วน ได้แก่
(ก) อาหารที่ถูกลดพลังงาน
(ข) อาหารที่ให้พลังงานต่า
ทั้งนี้ ไม่รวมถึ งเครื่ องดื่มตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยเรื่ อง เครื่ องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิทที่มีการใช้วตั ถุให้ความหวานแทนน้ าตาล
วิธีการ
1. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์
1.1 คาขอขึ้นทะเบียนตารับอาหาร (แบบ อ.17) พร้อมรายการเอกสารหลักฐานประกอบ กรณี นาเข้า หรื อ
สถานที่ผลิตเป็ นโรงงานที่ได้รับอนุญาตไว้
1.2 คาขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3/1) พร้อมรายการเอกสารหลักฐานประกอบ กรณี สถานที่
ผลิตไม่เข้าข่ายโรงงานที่ได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหารไว้
2. การขอแก้ไขรายการอนุญาตของผลิตภัณฑ์
2.1 คาขอแก้ไขรายการทะเบียนตารับอาหาร (แบบ อ.19) พร้อมรายการเอกสารหลักฐานประกอบ กรณี
นาเข้า หรื อสถานที่ผลิตเป็ นโรงงานที่ได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหารของผลิตภัณฑ์ไว้
2.2 แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ ได้รับอนุ ญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.4) พร้อมรายการ
เอกสารหลักฐานประกอบ กรณี สถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายโรงงานที่ได้รับอนุ ญาตการใช้ฉลากอาหาร
ของผลิตภัณฑ์
3. การเพิ่มฉลากอาหารเพื่อการส่ งออก
หนังสื อชี้ แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่ งออกจาหน่ ายนอกราชอาณาจักรพร้อมฉลากอาหาร กรณี
ผลิตภัณฑ์ได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร (แบบ อ.18) หรื อ คาขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.
3/1) ไว้
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4. การขอใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร ให้ยื่นคาขอใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบี ยนตารับอาหาร
(แบบ อ.20) กรณี ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร (แบบ อ.18) ฉบับจริ งสู ญหาย หรื อชารุ ด หรื อถู กทาลาย
บางส่ วน
ชื่ ออาหาร
ชื่ ออาหาร ต้องปฏิ บตั ิ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยอาหารเฉพาะเรื่ อง อาหารสาหรับผูท้ ี่
ต้องการควบคุมน้ าหนัก และการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ ดังนี้
1. ชื่ออาหารต้อง
(1) ไม่ เป็ นเท็ จ หรื อ หลอกลวงให้ เกิ ด ความหลงเชื่ อ โดยไม่ ส มควร หรื อ ไม่ ท าให้ เข้า ใจผิ ด ใน
สาระสาคัญ
(2) ไม่พอ้ งเสี ยง พ้องรู ป กับคาหรื อข้อความที่สื่อถึงคุณประโยชน์ คุณภาพสรรพคุณอันเป็ นการโอ้
อวด หรื อเป็ นเท็จ หรื อเกินจริ ง หรื อหลอกลวงทาให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
(3) ไม่ ข ัด กับ วัฒ นธรรมและศี ล ธรรมอัน ดี ง ามของไทยหรื อ ส่ อ ไปในทางท าลายคุ ณ ค่ า ของ
ภาษาไทย
(4) ไม่ส่งเสริ มหรื อก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยก หรื อผลกระทบในเชิ งลบทั้งทางตรงหรื อ
ทางอ้อมต่อสังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม ประเพณี หรื อพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเพศ ภาษาและความรุ นแรงและให้ใช้
ชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 ชื่อเฉพาะของอาหาร ชื่อสามัญหรื อชื่อที่ใช้เรี ยกอาหารตามปกติ
1.2 ชื่อที่แสดงประเภทหรื อชนิดของอาหาร
1.3 ชื่อทางการค้า การใช้ชื่อนี้ จะต้องมีขอ้ ความแสดงประเภทหรื อชนิ ดของอาหาร กากับที่ชื่อ
อาหารด้วย
2. อาหารที่ผูท้ ี่ตอ้ งการควบคุม น้ าหนักใช้กินแทนอาหารที่ใช้กินตามปกติใน 1 มื้อหรื อมากกว่า 1 มื้อ
หรื อแทนอาหารทั้งวัน ต้องมีขอ้ ความว่า “อาหารควบคุมหรื อลดน้ าหนัก” กากับชื่ ออาหาร เว้นแต่อาหารที่มีการ
ใช้ขอ้ ความดังกล่าวเป็ นชื่อของอาหารแล้ว
3. อาหารที่ถูกลดพลังงาน ต้องมีขอ้ ความว่า “อาหารลดพลังงาน” กากับชื่ออาหาร เว้นแต่อาหารที่มีการ
ใช้ขอ้ ความดังกล่าวเป็ นชื่อของอาหารแล้ว
4. อาหารที่ให้พลังงานต่า ต้องมีขอ้ ความว่า “อาหารพลังงานต่า” กากับชื่ ออาหาร เว้นแต่อาหารที่มีการ
ใช้ขอ้ ความดังกล่าวเป็ นชื่อของอาหารแล้ว
5. ในกรณี ที่ มี ชื่ อ อาหารเป็ นภาษาต่ า งประเทศชื่ อ อาหารภาษาต่ า งประเทศจะต้อ งมี ค วามหมาย
สอดคล้องกับชื่ออาหารภาษาไทย
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6. กรณี ชื่ อ อาหารอาจท าให้ ผู ้บ ริ โ ภคเข้า ใจผิ ด เกี่ ย วกับ ลัก ษณะเฉพาะของอาหารนั้ นๆ รวมทั้ง
แหล่งกาเนิ ด ต้องระบุขอ้ ความหนึ่ งข้อความใดประกอบชื่ ออาหารด้ว ยซึ่ งอาจเป็ นสารที่ใช้บรรจุหรื อกรรมวิธี
การผลิตหรื อรู ปลักษณะของอาหารหรื อส่ วนของพืชหรื อสัตว์หรื อแหล่งกาเนิดของอาหาร
7. กรณี ใช้สารอาหาร/สารสกัดที่ให้สารสาคัญ/ส่ วนประกอบสาคัญ เป็ นส่ วนของชื่ออาหารหรื อคากากับชื่ อ
อาหาร ต้องส่ งผลวิเคราะห์ชนิดและปริ มาณสารนั้น เช่น ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารกลิ่นสตรอเบอร์ รีผสมดีเอช
เอ (อาหารควบคุมน้ าหนักหรื อลดน้ าหนัก) ต้องส่ งผลวิเคราะห์ปริ มาณของดีเอชเอ
8. กรณี ผลิ ตเพื่อส่ งออกเพียงอย่างเดี ยว สามารถแสดงเฉพาะชื่ ออาหารภาษาต่างประเทศโดยไม่ตอ้ งมี
ชื่ อ อาหารภาษาไทยก็ ไ ด้ และหากชื่ อ อาหารภาษาต่ างประเทศนั้น ไม่ ใ ช่ ภ าษาอัง กฤษ ให้ ระบุ ชื่ อ อาหารว่า
“ภาษา........ที่ มี ค วามหมายว่า ........” ความที่ เว้น ไว้ใ ห้ ระบุ ช นิ ด ภาษาที่ ใ ช้ แ ละความหมายตามล าดับ เช่ น
ภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า ผลิตภัณฑ์นมสาหรับหญิงมีครรภ์ เป็ นต้น
ตัวอย่างชื่ออาหาร
1. ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารกลิ่นข้าวโพด (อาหารควบคุมหรื อลดน้ าหนัก)
2. ทิแลน (อาหารควบคุมหรื อลดน้ าหนัก)
ตราหรื อเครื่ องหมายการค้ า
ตราหรื อเครื่ องหมายการค้า ต้องปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยเรื่ อง อาหารสาหรับผูท้ ี่
ต้องการควบคุมน้ าหนัก และการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ ดังนี้
1. ตราหรื อเครื่ องหมายการค้าต้อง
(1) ไม่ เป็ นเท็ จ หรื อ หลอกลวงให้ เกิ ด ความหลงเชื่ อ โดยไม่ ส มควร หรื อ ไม่ ท าให้ เข้า ใจผิ ด ใน
สาระสาคัญ
(2) ไม่พอ้ งเสี ยง พ้องรู ป กับคาหรื อข้อความที่สื่อถึงคุณประโยชน์ คุณภาพสรรพคุณอันเป็ นการโอ้
อวด หรื อเป็ นเท็จ หรื อเกินจริ ง หรื อหลอกลวงทาให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
(3) ไม่ ข ัด กับ วัฒ นธรรมและศี ล ธรรมอัน ดี ง ามของไทยหรื อ ส่ อ ไปในทางท าลายคุ ณ ค่ า ของ
ภาษาไทย
(4) ไม่ส่งเสริ มหรื อก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยก หรื อผลกระทบในเชิ งลบทั้งทางตรงหรื อ
ทางอ้อมต่อสังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม ประเพณี หรื อพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเพศ ภาษาและความรุ นแรง
2. หากมีหลักฐานการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้าให้นามาประกอบการพิจารณาด้วย
3. ให้ระบุคาว่า “ตรา” หรื อ “เครื่ องหมายการค้า” กากับชื่อตราหรื อชื่อเครื่ องหมายการค้าไว้ดว้ ย
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4. กรณี ที่ มี ชื่ อ ตรา / เครื่ องหมายการค้ า เป็ นภาษาต่ า งประเทศ ชื่ อ ตรา / เครื่ องหมายการค้ า
ภาษาต่างประเทศจะต้องสอดคล้องกับชื่อตรา / เครื่ องหมายการค้าของภาษาไทย
5. กรณี ใช้สารอาหาร/สารสกัดที่ให้สารสาคัญ/ส่ วนประกอบสาคัญเป็ นส่ วนของตราหรื อเครื่ องหมาย
การค้า ต้องส่ งผลวิเคราะห์ชนิดและปริ มาณสารนั้น
ภานะบรรจุ
ภาชนะบรรจุ ต้องปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยเรื่ อง ภาชนะบรรจุ
1. ภาชนะบรรจุที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1.1 ต้องสะอาด
1.2 ต้องไม่มีโลหะหนักหรื อสารอื่ นออกมาปนเปื้ อนกับอาหารในปริ ม าณที่ อาจเป็ นอันตรายต่ อ
สุ ขภาพ
1.3 ต้องไม่มีจุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิดโรค
1.4 ต้องไม่มีสีออกมาปนเปื้ อนกับอาหาร
1.5 ต้องไม่เคยใช้บรรจุหรื อห่อหุ ม้ ปุ๋ ย วัตถุมีพิษ หรื อวัตถุที่อาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
1.6 ต้อ งไม่ เป็ นภาชนะบรรจุ ที่ ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ บ รรจุ สิ่ ง ของอย่า งอื่ น ที่ มิ ใ ช่ อ าหารหรื อ มี รู ป รอย
ประดิษฐ์ หรื อข้อความใดที่ทาเกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญของอาหารที่บรรจุในภาชนะนั้น
2. ชนิ ดของภาชนะบรรจุ : ให้ระบุ ชนิ ดของภาชนะบรรจุโ ดยละเอี ยด ทั้งภาชนะบรรจุ และฝา เช่ น
กระป๋ องโลหะและฝาโลหะปิ ดสนิท ถ้าเป็ นพลาสติก ต้องแจ้งชนิดและสี พลาสติกด้วย เช่น กล่องกระดาษภายใน
บรรจุถุงพลาสติกชนิดพอลิเอธิลีนใสไม่มีสี, ขวดและฝาพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีนมีสี เป็ นต้น
3.ขนาดบรรจุ สามารถแจ้งขนาดเดียวเช่น น้ าหนักสุ ทธิ 400 กรัม เป็ นต้น หรื อแจ้งเป็ นช่วง เช่น น้ าหนัก
สุ ทธิ 100-500 กรัม เป็ นต้น โดยมีหน่วยเป็ นระบบเมตริ ก
4. ปริ มาณอาหารสาหรับลักษณะอาหารต่างๆ ให้แจ้งเป็ นระบบเมตริ ก
4.1 อาหารที่เป็ นของแข็ง แห้งหรื อผง ให้แจ้งเป็ นน้ าหนักสุ ทธิ เช่น กรัม กิโลกรัม
4.2 อาหารเป็ นของเหลว ให้แจ้งเป็ นปริ มาตรสุ ทธิ เช่น มิลลิลิตร ลิตร
4.3 อาหารที่มีลกั ษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว อาจแจ้งเป็ นน้ าหนักสุ ทธิ หรื อปริ มาตรสุ ทธิ ก็ได้
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สู ตรส่ วนประกอบ
สู ตรส่ วนประกอบที่ ใช้ ต้องปลอดภัยต่อการบริ โภคและเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขว่า
ด้วยเรื่ อง อาหารสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการควบคุมน้ าหนัก และให้ดาเนินการดังนี้
1. กรณี มีส่วนประกอบที่ เป็ นอาหารใหม่และอาหารที่ มีอาหารใหม่เป็ นส่ วนผสม (Novel Food) ต้อง
ปฏิบตั ิตามคู่มือประชาชน เรื่ อง การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร ก่อน
2. แจ้งชื่ อและปริ มาณของวัตถุ ดิบหรื อส่ วนประกอบตามความเป็ นจริ ง รวมให้ครบ 100 เปอร์ เซ็นต์
ทั้งนี้สูตรส่ วนประกอบต้องมีปลอดภัยในการบริ โภค มีความเสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และกฏหมาย
3. ไม่มีฮอร์ โมน หรื อสารปฏิชีวนะ
4. กรณี มีการใช้วตั ถุเจือปนอาหารต้องปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยเรื่ อง วัตถุเจือปน
อาหาร โดยให้แจ้งเป็ นชื่ อสามัญหรื อชื่ อทางเคมีและ/หรื อกากับด้วย INS number กรณี เป็ นวัตถุเจือปนอาหาร
ชนิดผสมให้แจ้งเลขสารบบอาหารหรื อแจ้งสู ตรส่ วนประกอบย่อยแต่ละตัว
5. กรณี ที่ใช้วตั ถุดิบที่มีส่วนผสมมากกว่า 1 ชนิ ด ให้แสดงสู ตรส่ วนประกอบย่อยของวัตถุดิบที่ใช้ หรื อ
แจ้ ง เล ขส ารบ บ อาห าร ด้ ว ย เช่ น Vitamin premix 0.1% (Thiamine Hydrochloride 0.025%, Pyridoxine
Hydrochloride 0.025%, Ascorbic acid 0.025%, Folic acid 0.025%)
6. ข้อก าหนดเฉพาะ (Specification) ของวัตถุ ดิบ ให้ ระบุ รายละเอี ย ดอย่างน้อยแหล่ งที่ ม า, ชนิ ดและ
ปริ มาณสารสาคัญ ทั้งนี้ วตั ถุ ดิบที่ มีขอ้ กาหนดเฉพาะ (Specification)ที่ มีมาตรฐานสากลกาหนดไว้ ข้อกาหนด
เฉพาะ (Specification)นั้นต้องสอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว ตัวอย่าง เช่น
-ข้อ ก าหนดเฉพาะ (Specification) ของใยอาหาร อย่า งน้ อยให้ ระบุ รายละเอี ย ด แหล่ งที่ ม า, ชื่ อ และ
ปริ มาณสารสาคัญ
-ข้อก าหนดเฉพาะ (Specification) ของน้ า มัน เรฟซี ด หรื อ น้ า มัน คาโนลา อย่างน้ อ ยให้ ระบุ ป ริ ม าณ
ปริมาณของ erucic acid จะต้องมีปริ มาณ erucic acid ไม่เกิน 2 % ของกรดไขมันทั้งหมด
- ข้อกาหนดเฉพาะ (Specification) ของ High oleic acid sunflower oil อย่างน้อยให้ระบุ ปริ มาณ oleic
acid จะต้องมีปริ มาณ oleic acid ไม่นอ้ ยกว่า 75 % ของกรดไขมันทั้งหมด
กรรมวิธีการผลิต
กรรมวิธีผลิต ต้องเหมาะสมและสอดคล้องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขกาหนดไว้ โดยแจ้ง
รายละเอี ย ดให้ ต รงตามที่ ผ ลิ ต จริ ง โดยเริ่ ม ตั้ง แต่ ข้ ัน ตอนแรกจนถึ ง การบรรจุ แ ละให้ ส อดคล้อ งกับ สู ต ร
ส่ วนประกอบ (มี ก ารใส่ วตั ถุ ดิบ ต่ างๆ ในขั้น ตอนใด) โดยให้แจ้งกรรมวิธี ก ารท าลายเชื้ อจุ ลิ น ทรี ย ์และแจ้ง
อุณหภูมิ เวลา ความดันที่ใช้ (ถ้ามี) , อุณหภูมิที่ทาให้เย็นลง (ถ้ามี), กรรมวิธีทาให้แห้งหรื อทาให้เป็ นผง (ถ้ามี),
กรรมวิธีทาให้เป็ นเนื้อเดียวกัน (ถ้ามี) และหากมีการกรองให้แจ้งอุปกรณ์และ/หรื อสารที่ใช้กรองด้วย
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คุณภาพหรื อมาตรฐาน
คุณภาพหรื อมาตรฐาน ต้องปฏิ บตั ิตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ว่าด้วยเรื่ อง อาหารสาหรับผูท้ ี่
ต้องการควบคุมน้ าหนัก และประกาศที่เกี่ยวข้อง
การพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพหรื อมาตรฐาน
1. หน่วยงานการตรวจวิเคราะห์อาหาร
1.1 หน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.2 หน่วยงานหรื อองค์กรที่ได้รับมอบหมายหรื อได้รับการรับรองจากหน่วยงานของประเทศนั้นๆ
1.3 หน่ วยงานหรื อองค์ก รทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ ได้รับ การรั บ รองโดยหน่ วยงาน
รับรองห้องปฏิบตั ิการตามมาตรฐานสากล
หมายเหตุ การใช้ผลการตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานตามข้อ (1.2) หรื อ ข้อ(1.3) จะต้องแนบหลักฐาน
การได้รับมอบหมายหรื อ ได้รับการรับรองจากหน่ วยงานของรัฐของประเทศนั้นๆ (ข้อ1.2) หรื อหลักฐานการ
ได้รับการรับรองโดยหน่ วยงานรับรองห้องปฏิ บตั ิการตามมาตรฐานสากลอย่างน้อยเทียบเท่า (ISO/IEC 17025)
(ข้อ 1.3) โดยต้องมีรายงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรื อมาตรฐานและชนิ ดอาหารที่ได้รับการมอบหมายหรื อ
ได้รับการรับรอง ตรงตามที่กาหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขฉบับของอาหารชนิ ดนั้นๆ
2. ผลการตรวจวิเคราะห์
2.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรื อมาตรฐาน
• ต้อ งเป็ นฉบับ จริ ง ที่ มี อ ายุ ไ ม่ เกิ น 1 ปี คื อ นับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ อ อกรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ จนถึ งวันที่ ยื่นคาขอและมาจากหน่ วยงานเดี ยวกันแต่อาจใช้จากหลายหน่ วยงานได้
โดยในรายงานผลการตรวจวิเคราะห์อาหารแต่ละหน่วยงานนั้นต้องระบุรุ่นการผลิตเดียวกัน
• ต้องมีรายละเอียดครบตามข้อกาหนดที่ตอ้ งตรวจวิเคราะห์ที่ระบุในคู่มือรายการตรวจ
วิ เคราะห์ อ าหารควบคุ ม เฉพาะและอาหารก าหนดคุ ณ ภาพมาตรฐาน 9 ประเภท เพื่ อ
ประกอบการขออนุญาต
• กรณี ต้องวิเคราะห์ ซ่ อม หรื อวิเคราะห์ เพิ่ ม ต้องส่ งวิเคราะห์ ที่ ห น่ วยงานเดิ ม เท่ านั้น
ยกเว้น หน่ วยงานนั้น ไม่ ส ามารถวิเคราะห์ ใ นรายการดัง กล่ าวได้ โดยผู ส้ ่ ง วิเคราะห์ ต้อ งมี
หนังสื อชี้แจงข้อเท็จจริ ง
• กรณี ผลการตรวจวิเคราะห์ระบุชื่ออาหาร ชื่อตรา ชื่อ และ/หรื อ สถานที่ผลิตไม่ตรงกับ
ที่แจ้งในคาขอฯ (แบบ อ.17) หรื อคาขออนุ ญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบสบ.3) ให้ช้ ี แจงเหตุผลที่
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ผลการตรวจวิเคราะห์ ระบุ ชื่ ออาหาร ชื่ อตรา ชื่ อและสถานที่ ผ ลิ ตไม่ ตรงตามที่ ยื่น ค าขอขึ้ น
ทะเบี ยนตารับอาหารหรื อคาขออนุ ญาตใช้ฉลากอาหาร และหากพิสู จน์ได้ว่าผลิ ตภัณฑ์ที่ส่ ง
ตรวจวิเคราะห์ เป็ นไปตามที่ ขอขึ้ นทะเบี ยนตารับอาหาร หรื อ ขออนุ ญาตใช้ฉลากอาหารให้
รับรองว่า “รับรองตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์มีสูตรเดียวกับที่ขอขึ้นทะเบียนหรื อขออนุ ญาตใช้ฉลาก
และผลิตโดย...” (แจ้งชื่อและที่ต้ งั สถานที่ผลิตจริ ง)
• กรณี ขอใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ร่วม
- อาหารที่ จ ะใช้ ผ ลการตรวจวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐานด้านกายภาพ เคมี
จุลินทรี ยร์ ่ วมจะต้องมี สู ตรส่ วนประกอบ, กรรมวิธีการผลิต และสถานที่ผลิ ตเดียวกันกับ
อาหารที่ ไ ด้รับ อนุ ญ าตไว้แล้ว ยกเว้น กรณี ขอใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ ส ารอาหารร่ วม
จะต้อ งมี สู ต รส่ ว นประกอบ กรรมวิธี ก ารผลิ ต เดี ย วกัน โดยอาจผลิ ต จากสถานที่ ผลิ ต
แตกต่างกันได้
- อาหารที่จะใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ สารอาหารร่ วมจะต้องมี สู ตรส่ วนประกอบและ
กรรมวิธีการผลิตเหมือนกัน
โดยหากเป็ นผลการตรวจวิเคราะห์ของบุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่น ต้องยื่นหนังสื อชี้ แจง
ต่อผูอ้ นุญาต เพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
1. สาเนาผลการตรวจวิเคราะห์
2. หนัง สื อ ยิน ยอมให้ ใ ช้ ผ ลการตรวจวิเคราะห์ ร่ว ม จากเจ้า ของสิ ท ธ์ ผ ลการตรวจ
วิเคราะห์น้ นั
3.หนังสื อขอใช้ผลวิเคราะห์ร่วมจากผูข้ อใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ร่วม
โดยมี ผูร้ ั บ อนุ ญ าตผลิ ต /น าเข้า หรื อ กรรมการของนิ ติบุ ค คลที่ มี อ านาจผูก พัน ตาม
หนังสื อรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล เป็ นผูล้ งนามหนังสื อตามข้อ 2 และ3
2.2 ผลการตรวจวิเคราะห์ ภาชนะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548
เรื่ อ ง ก าหนดคุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐานภาชนะบรรจุ พ ลาสติ ก เฉพาะกรณี ภาชนะบรรจุ /ฝาพลาสติ ก ที่ มี สี
(นอกเหนื อจากสี ข าว)และสั มผัส โดยตรงกับอาหารที่ เป็ นของเหลว กึ่ งแข็งกึ่ งเหลว อันอาจทาให้เกิ ดการกัด
กร่ อน เนื่ องจากอาจมีสารอื่นออกมาปนเปื้ อนกับอาหารโดยต้องวิเคราะห์ ตามสภาพการนาไปใช้บรรจุอาหาร
ชนิดนั้นจริ ง
ยกเว้น: 1. การใช้บรรจุอาหารที่มีลกั ษณะแห้ง
2. ภาชนะบรรจุ/ฝาพลาสติกใสไม่มีสี หรื อสี ขาว
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การพิจารณารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ชนิดและปริ มาณสารอาหารที่นอกเหนื อจากที่ระบุ ในประกาศแต่
ประสงค์ แสดงชนิดและปริมาณสารอาหารนั้นๆบนฉลากอาหาร
1. ผลการตรวจวิเคราะห์จากส่ วนราชการหรื อสถาบันที่คณะกรรมการกาหนด หรื อ
2. ผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิ บตั ิการตรวจวิเคราะห์ที่เป็ นสากล (Authorized body) ของเอกชน
หรื อห้องปฏิ บตั ิการตรวจวิเคราะห์ของบริ ษทั ที่ได้รับการรับรองจากหน่ วยงานรับรองห้องปฏิ บตั ิการ ไม่ว่าจะ
เป็ นหน่วยวิเคราะห์ภายในประเทศหรื อต่างประเทศ
2.1 กรณี ตอ้ งการตรวจวิเคราะห์เฉพาะรายการสารอาหาร ต้องมีหลักฐานแสดงว่าหน่ วยงาน
ตรวจวิเคราะห์ น้ นั ๆ มี ม าตรฐานการตรวจวิเคราะห์ อย่างน้อยเที ยบเท่ า ISO 17025 หรื อมี หน่ วยงาน
ราชการรับรอง ในรายการตรวจวิเคราะห์น้ นั
2.2 กรณี หน่ วยตรวจวิเคราะห์ได้รับ ISO 17025 ครอบคลุมรายการตรวจวิเคราะห์สารอาหาร
ตามที่กาหนดในกรอบข้อมูลโภชนาการแบบเต็มตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.
2541 เรื่ อง ฉลากโภชนาการ หน่วยตรวจวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์สารอาหารได้ทุกรายการ
3. สามารถใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ของหลายหน่วยงานประกอบได้
4. สามารถใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีอายุเกิน 1 ปี ได้ ในกรณี ที่สูตรส่ วนประกอบไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม
5. กรณี ขอใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ร่วม สู ตรส่ วนประกอบต้องไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม
6. การยอมรับค่าความแตกต่างของสารอาหารระหว่างผลวิเคราะห์และที่แสดงบนฉลาก
6.1 การแสดงชนิ ดและปริ มาณสารอาหารดังต่อไปนี้ บนฉลากผลิ ตภัณฑ์อาหาร ให้ยอมรับความ
แตกต่างของสารอาหารระหว่างค่าที่ได้จากผลวิเคราะห์และค่าที่แสดงบนฉลากตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) โปรตีน คาร์ โบไฮเดรตทั้งหมด ใยอาหาร และไขมันไม่อิ่มตัว (เชิ งเดี่ ยวและเชิ งซ้อน) ต้อง
ตรวจพบไม่นอ้ ยกว่า 80% ของปริ มาณที่แสดงบนฉลาก
(2) พลังงาน น้ าตาลทั้งหมด ไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่ ม ตัว ไขมันทรานส์ และคอเลสเตอรอล
ต้อง ตรวจพบไม่นอ้ ยกว่า 80% และไม่เกิน 120% ของปริ มาณที่แสดงบนฉลาก
(3) วิตามินและแร่ ธาตุ ยกเว้นโซเดียม ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) วิตามิ นและแร่ ธาตุตามธรรมชาติ ต้องตรวจพบไม่น้อยกว่า 80% ของปริ มาณที่แสดง
บนฉลาก
(ข) กรณี เติ มวิตามิ นและแร่ ธาตุ ต้องตรวจพบวิตามิ นและแร่ ธาตุ น้ ัน ไม่ น้อยกว่า 100%
ของปริ มาณที่แสดงบนฉลาก
(4) โซเดียม ต้องตรวจพบไม่นอ้ ยกว่า 80% และไม่เกิน 120% ของปริ มาณที่แสดงบนฉลาก

10

6.2 ร้ อยละของความแตกต่ างของสารอาหารระหว่างค่าที่ ได้จากผลวิเคราะห์ และค่ าที่ แสดงบน
ฉลาก ให้คานวณดังนี้ ร้อยละของความแตกต่าง (%) = ค่าที่ได้จากผลวิเคราะห์x 100 ค่าที่แสดงบนฉลาก
6.3 ปริ มาณของสารอาหารที่ ตรวจพบตามข้อ 6.1 (3) ต้องไม่เกิ นปริ มาณสู งสุ ดของสารอาหารที่
ยอมให้ มี ไ ด้ต่ อหนึ่ ง หน่ วยบริ โภคหรื อต่ อ วัน ตามหลัก เกณฑ์ และวิ ธี ป ฏิ บ ัติเกี่ ย วกับ การเติ ม สารอาหารใน
ผลิตภัณฑ์ อาหาร (Nutrification)
ปริ มาณสารอาหารที่แสดงบนฉลากอาหารต้องเป็ นไปตามการยอมรับค่าความแตกต่างของสารอาหาร
ระหว่างผลวิเคราะห์และที่แสดงบนฉลาก และต้องสอดคล้องตามประกาศที่กาหนดไว้เป็ นการเฉพาะด้วย
การแสดงฉลากอาหาร
ปฏิ บ ัติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ว่าด้ว ยเรื่ อง อาหารส าหรั บ ผู ท้ ี่ ต้อ งการควบคุ ม น้ า หนัก ,
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ว่าด้วยเรื่ อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศที่ เกี่ ย วข้อง
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1. รายละเอียดที่ต้องแสดงบนฉลาก ต้องแสดงข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ ดังตาราง

ฉลากอาหาร

รายละเอียดที่ต้องแสดง

หมายเหตุ

ที่มิใช่

ที่ จาหน่าย
ที่
จาหน่าย โดยตรงต่
ผลิ
ต
อ
ต่อผู้บริโภค
เพื่อ
ผู
บ
้
ริ
โ
ภคหรื
อ ส่งออ
หรือผู้ปรุง
หรือผู้แบ่ง ผูแ้ บ่งบรรจุ
ก
บรรจุ หรือ หรือผู้ปรุง
ผู้จาหน่าย
หรือผู้
อาหาร
จาหน่าย
อาหาร (1)1

(1) ชื่ออาหาร
(1.1) อาหารที่ ผู้ ที่ ต้ อ งการควบคุ ม น้ า หนั ก ใช้ กิ น แทน
อาหารที่ใช้กินตามปกติใน 1 มือหรือมากกว่า 1 มือ หรือแทน
อาหารทั งวั น ต้ อ งมี ข้ อ ความว่ า “อาหารควบคุ ม หรื อ ลด
น้าหนั ก ” ก้ากับ ชื่ออาหาร เว้น แต่อาหารที่มีการใช้ข้อความ
ดังกล่าวเป็นชื่อของอาหารแล้ว





-

1. ชื่ออาหารต้อง
(1) ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
หรือไม่ท้าให้เข้าใจผิดในสาระส้าคัญ
(2) ไม่พ้องเสียง พ้องรูป กับค้าหรือข้อความที่สื่อถึงคุณประโยชน์
คุ ณ ภาพสรรพคุ ณ อั น เป็ น การโอ้ อ วด หรื อ เป็ น เท็ จ หรื อ เกิ น จริ ง หรื อ
หลอกลวงท้าให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

หมายเหตุ 1 (1)ฉลากอาหารที่มิใช่จาหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้ปรุงหรือผู้จาหน่ายอาหาร อย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดตามข้อ 1,2,3,4และ 9 และอาจ

แสดงข้อความเป็นภาษาอังกฤษแทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องมีการแสดงรายละเอียดเป็นภาษาไทยที่ครบถ้วน ที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย ไว้ในคู่มือหรือเอกสารประกอบการจาหน่ายทุกครั้ง
พร้อมทังต้องแสดงข้อความว่า “เป็นวัตถุดิบส้าหรับแปรรูปอาหารเท่านัน” หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในท้านองเดียวกันที่ฉลาก และยกเว้นแสดงส่วนประกอบเป็นร้อย
ละไว้ที่ฉลากหรือคู่มือหรือเอกสารประกอบการจาหน่าย สาหรับกรณีผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าอาหาร เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารของตนเอง หรือผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าอาหารจาหน่ายให้แก่ผู้
แปรรูปอาหาร โดยมีข้อตกลงการให้ข้อมูลส่วนประกอบเป็นร้อยละดังกล่าวไว้แล้ว
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(1.2) อาหารที่ถูกลดพลังงาน ต้องมีข้อความว่า “อาหาร
ลดพลังงาน” ก้ากับชื่ออาหาร เว้นแต่อาหารที่มีการใช้ข้อความ
ดังกล่าวเป็นชื่อของอาหารแล้ว
(1.3) อาหารที่ให้พลังงานต่้า ต้องมีข้อความว่า “อาหาร
พลังงานต่้า” ก้ากับชื่ออาหาร เว้นแต่อาหารที่มีการใช้ข้อความ
ดังกล่าวเป็นชื่อของอาหารแล้ว

ฉลากอาหาร

ที่มิใช่
ที่ จาหน่าย
จาหน่าย
ต่อผู้บริโภค โดยตรงต่อ
หรือผู้ปรุง ผู้บริโภคหรือ
หรือผู้แบ่ง ผู้แบ่งบรรจุ
บรรจุ หรือ หรือผู้ปรุง
ผู้จาหน่าย
หรือผู้
อาหาร
จาหน่าย
อาหาร (1)1

หมายเหตุ

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ
ก

ที่

(3) ไม่ขัดกับวัฒ นธรรมและศีลธรรมอันดีงามของไทยหรือส่อไป
ในทางท้าลายคุณค่าของภาษาไทย
(4) ไม่ ส่ งเสริม หรือ ก่ อ ให้ เกิด ความขัด แย้ ง ความแตกแยก หรื อ
ผลกระทบในเชิงลบทังทางตรงหรือทางอ้อมต่อสังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม
ประเพณี หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเพศ ภาษาและความรุนแรงและให้ใช้ชื่อ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี
1.1 ชื่อเฉพาะของอาหาร ชื่อสามัญหรือชื่อที่ใช้เรียกอาหารตามปกติ
1.2 ชื่อที่แสดงประเภทหรือชนิดของอาหาร
1.3 ชื่อทางการค้า การใช้ชื่อนีจะต้องมีข้อความแสดงประเภท
หรือชนิดของอาหาร ก้ากับที่ชื่ออาหารด้วย
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ฉลากอาหาร

ที่มิใช่
ที่ จาหน่าย
จาหน่าย
ต่อผู้บริโภค โดยตรงต่อ
หรือผู้ปรุง ผู้บริโภคหรือ
หรือผู้แบ่ง ผู้แบ่งบรรจุ
บรรจุ หรือ หรือผู้ปรุง
ผู้จาหน่าย
หรือผู้
อาหาร
จาหน่าย
อาหาร (1)1

หมายเหตุ

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ
ก

ที่

5. ขนาดความสูงของตัวอักษร
ขนาดพื้นที่ของฉลาก

ตังแต่

35 ตารางเซนติเมตร

น้อยกว่า 35 ตารางเซนติเมตร

ขนาดตัวอักษร

ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร

6. ชื่ออาหารให้แสดงไว้ในต้าแหน่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจน เช่น ส่วน
ส้าคัญของฉลากด้านหน้า หรือต้าแหน่งอื่นที่ผู้บริโภคเห็นได้ชัดเจน
7. ตัวอักษรต้องอ่านได้ชัดเจนได้สัดส่วนสัมพันธ์กับขนาดพืนที่ฉลาก
8. มีข้อความต่อเนื่องกันในแนวนอน
9. สีของพืนฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน
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ฉลากอาหาร

ที่มิใช่
ที่ จาหน่าย
จาหน่าย
ต่อผู้บริโภค โดยตรงต่อ
หรือผู้ปรุง ผู้บริโภคหรือ
หรือผู้แบ่ง ผู้แบ่งบรรจุ
บรรจุ หรือ หรือผู้ปรุง
ผู้จาหน่าย
หรือผู้
อาหาร
จาหน่าย
อาหาร (1)1

หมายเหตุ

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ
ก

ที่

10. “อาหารควบคุมหรือลดน้าหนัก” “อาหารลดพลังงาน” “อาหาร
พลังงานต่้า” ที่ก้ากับชื่ออาหาร ต้องมีขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อย
กว่า 3 มิลลิเมตร
11. ฉลากที่แสดงเครือ่ งหมายการค้า ต้องระบุค้าว่า “ตรา” หรือ
“เครื่องหมายการค้า” หรือ “เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน” ก้ากับชื่อ
ตราหรือเครื่องหมายการค้านันด้วย โดยต้องมีลักษณะเห็นได้ชัดเจน อ่าน
ได้ง่าย และขนาดของตัวอักษรต้องสัมพันธ์กับขนาดพืนที่ฉลาก
(2) เลขสารบบอาหาร








(2)2

ให้แสดงเลขสารบบอาหารในเครื่องหมาย
ด้วยตัวเลขที่มีสีตัดกับสีพืนของกรอบ และมีขนาดไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร

2

หมายเหตุ (2) อาหารที่ผลิตเพือ่ การส่งออก อาจเลือกแสดงเลขสารบบอาหาร หรือเลขสถานที่ผลิตอาหาร หรือชื่อและทีต่ ั้งของสถานที่ผลิตอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้
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ฉลากอาหาร

ที่มิใช่
ที่ จาหน่าย
จาหน่าย
ต่อผู้บริโภค โดยตรงต่อ
หรือผู้ปรุง ผู้บริโภคหรือ
หรือผู้แบ่ง ผู้แบ่งบรรจุ
บรรจุ หรือ หรือผู้ปรุง
ผู้จาหน่าย
หรือผู้
อาหาร
จาหน่าย
อาหาร (1)1

หมายเหตุ

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ
ก

ที่

สีของกรอบตัดกับสีพืนของฉลาก
(3) ชื่อและที่ตังของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้น้าเข้า หรือ
ส้านักงานใหญ่ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี
(3.1) อาหารที่ผลิตในประเทศ ให้ แสดงชื่อและที่ตัง

ของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ หรื อ แสดงชื่ อ และที่ ตั งของ
ส้า นั ก งานใหญ่ ข องผู้ ผ ลิ ตหรื อ ผู้ แ บ่ ง บรรจุก็ได้ โดยต้องมี
ข้อความดังต่อไปนี ก้ากับไว้ด้วย
(3.1.1) ข้อความว่า “ผู้ผลิต” หรือ “ผลิตโดย”
ส้าหรับกรณีเป็นผู้ผลิต
(3.1.2) ข้อความว่า “ผู้แบ่งบรรจุ” หรือ “แบ่ง
บรรจุโดย” ส้าหรับกรณีเป็นผู้แบ่งบรรจุ
(3.1.3) ข้อความว่า “ส้านักงานใหญ่” ส้าหรับ
กรณีเป็นผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุที่ประสงค์จะแสดงชื่อและ
ที่ตังของส้านักงานใหญ่







(3)3

1. มีลกั ษณะเห็ นได้ชดั เจน และอ่านได้ง่าย ขนาดของตัวอักษรต้อง
สัมพันธ์กบั ขนาดของพื้นที่ฉลาก
2. สี ของพื้นฉลากและสี ของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตดั กันซึ่ งทา
ให้ขอ้ ความที่ระบุอ่านได้ชดั เจน

3(3) ฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อการส่งออก ต้องแสดงชื่อประเทศผู้ผลิต และอาจเลือกแสดงชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตแทนเลขสารบบอาหารหรือเลขสถานที่ผลิตอาหาร
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(3.2) อาหารน้าเข้าจากต่างประเทศ ให้แสดงชื่อและที่ตัง
ของผู้น้าเข้าโดยมีข้อความว่า “ผู้น้าเข้า” หรือ “น้าเข้าโดย”
ก้ากับ และแสดงชื่อและประเทศของผู้ผลิตด้วย
(4) ปริมาณของอาหารเป็นระบบเมตริก
(4.1) อาหารที่มีลักษณะเป็นของแข็ง ให้แสดงน้าหนักสุทธิ

ฉลากอาหาร

ที่มิใช่
ที่ จาหน่าย
จาหน่าย
ต่อผู้บริโภค โดยตรงต่อ
หรือผู้ปรุง ผู้บริโภคหรือ
หรือผู้แบ่ง ผู้แบ่งบรรจุ
บรรจุ หรือ หรือผู้ปรุง
ผู้จาหน่าย
หรือผู้
อาหาร
จาหน่าย
อาหาร (1)1





หมายเหตุ

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ
ก

ที่

1. มีขนาดความสูงของตัวอักษรแล้วแต่กรณีดังนี
ขนาดพื้นที่ของฉลาก

ขนาดตัวอักษร

(4.2) อาหารที่มีลั กษณะเป็ น ของเหลว ให้ แสดงปริมาตร
สุทธิ

ไม่เกิน 100 ตารางเซนติเมตร

(4.3) อาหารที่มีลักษณะครึ่งแข็งครึ่งเหลว หรือลักษณะ
อื่น อาจแสดงเป็นน้าหนักสุทธิหรือปริมาตรสุทธิก็ได้

มากกว่า 100 ตารางเซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร

ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร

2. ให้แสดงไว้ในต้าแหน่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจน
3. สีของพืนฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน

4. การแสดงปริมาณของอาหารเป็ นระบบเมตริก เช่น แสดงเป็ น
กรัม (ก.) หรือ กิโลกรัม (กก.) หรือ มิลลิลิตร (มล.) หรือ ลิตร (ล.) หรือ
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ฉลากอาหาร

ที่มิใช่
ที่ จาหน่าย
จาหน่าย
ต่อผู้บริโภค โดยตรงต่อ
หรือผู้ปรุง ผู้บริโภคหรือ
หรือผู้แบ่ง ผู้แบ่งบรรจุ
บรรจุ หรือ หรือผู้ปรุง
ผู้จาหน่าย
หรือผู้
อาหาร
จาหน่าย
อาหาร (1)1

หมายเหตุ

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ
ก

ที่

เดซิลิตร (ดล.) อาจแสดงเป็นภาษาอังกฤษร่วมด้วยก็ได้ เช่น gram (g.)
หรือ Kilogram (kg) หรือ milliliter (ml) หรือ Liter (l) หรือ Deciliter
(dl) เป็นต้น
ตัวอย่างกรณีจ้าหน่ายต่อผู้บริโภค (ต่อหน่วยภาชนะบรรจุ)
- ปริมาตรสุทธิ 100 มิลลิลิตร - น้าหนักสุทธิ 300 กรัม

(5)ส่วนประกอบทีส่ ้าคัญเป็นร้อยละของน้าหนักโดยประมาณ

เรียงตามล้าดับปริมาณจากมากไปน้อย และ

ชนิดและปริมาณของส่วนประกอบที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ
(non nutritive ingredient)



ตัวอย่างกรณีจ้าหน่ายต่อผู้บริโภค(ภาชนะบรรจุย่อยในภาชนะบรรจุ
ใหญ่)
- น้าหนักสุทธิ 300 กรัม (50 ซอง)
- นา้ หนักสุทธิ 300 กรัม(6 กรัม X 50 ซอง)
- น้าหนักสุทธิ 6 กรัม X 50 ซอง
- ปริมาตรสุทธิ 250 มิลลิลิตร X 12 กล่อง
-

1. มีขนาดความสูงของตัวอักษรแล้วแต่กรณีดังนี
ขนาดพื้นที่ของฉลาก

ไม่เกิน 100 ตารางเซนติเมตร

ขนาดตัวอักษร

ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
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ฉลากอาหาร

ที่มิใช่
ที่ จาหน่าย
จาหน่าย
ต่อผู้บริโภค โดยตรงต่อ
หรือผู้ปรุง ผู้บริโภคหรือ
หรือผู้แบ่ง ผู้แบ่งบรรจุ
บรรจุ หรือ หรือผู้ปรุง
ผู้จาหน่าย
หรือผู้
อาหาร
จาหน่าย
อาหาร (1)1

หมายเหตุ

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ
ก

ที่

มากกว่า 100 ตารางเซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร
ฉลากอาหารที่มี พืนที่ทังแผ่ น น้ อยกว่า 35 ตารางเซนติเมตร การ
แสดงส่วนประกอบ อาจแสดงไว้บนหีบห่อของอาหารแทนได้
2. สีของพืนฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน

3. ฉลากอาหารที่มิใช่จ้าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคหรือผู้แบ่งบรรจุ
หรือผู้ปรุงหรือผู้จ้าหน่ายอาหาร ต้องแสดงข้อความว่า “เป็นวัตถุดิบ
ส้ าหรั บ แปรรู ป อาหารเท่ านั น ” หรือ ข้ อ ความอื่ น ที่ มี ค วามหมายใน
ท้านองเดียวกันที่ฉลาก
(6) การแสดงข้อมูลส้าหรับผู้แพ้อาหาร
(1) กรณี มี ก ารใช้ เป็ น ส่ ว นประกอบของอาหาร แสดง
ข้อความว่า
“ข้อมูลส้าหรับผู้แพ้อาหาร : มี ……..”
(2) กรณี มี ก ารปนเปื้ อ นในกระบวนการผลิ ต แสดง



1. มีขนาดความสูงของตัวอักษรแล้วแต่กรณีดังนี
ขนาดพื้นที่ของฉลาก

ไม่เกิน 100 ตารางเซนติเมตร

ขนาดตัวอักษร

ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
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ข้อความว่า
“ข้อมูลส้าหรับผู้แพ้อาหาร : อาจมี ……...”
(3) กรณีที่ไม่แสดงข้อความ “ข้อมูลส้าหรับผู้แพ้อาหาร”
อาจแสดงข้อความว่า “มี..............” หรือ “อาจมี.................”
ไว้ในกรอบ โดยสีของตัวอักษรต้องตัดกับสีพืนของกรอบและสี
ของกรอบตัดกับสีพืนของฉลาก
(ความที่เว้นไว้ให้ระบุประเภทหรือชนิดของอาหารที่มีสาร
ก่อภูมิแพ้หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกิน)
ประเภทหรือชนิดของอาหารซึ่งมีสารก่อภูมิแพ้ หรือสารที่
ก่อภาวะภูมิไวเกินตามวรรคหนึ่ง ได้แก่
(6.1) ธั ญ พื ช ที่ มี ก ลู เตน ได้ แ ก่ ข้ า วสาลี ข้ า วไรย์ ข้ า ว
บาร์ เลย์ ข้ าวโอ๊ ต สเปลท์ หรื อ สายพั น ธุ์ลู ก ผสมของธัญ พื ช
ดังกล่าว และผลิตภัณฑ์จากธัญพืชที่มีกลูเตนดังกล่าว ยกเว้น
(ก) กลูโคสไซรัป หรือเดกซ์โทรสที่ได้จากข้าวสาลี
(ข) มอลโทเดกซ์ตริน จากข้าวสาลี

ฉลากอาหาร

ที่มิใช่
ที่ จาหน่าย
จาหน่าย
ต่อผู้บริโภค โดยตรงต่อ
หรือผู้ปรุง ผู้บริโภคหรือ
หรือผู้แบ่ง ผู้แบ่งบรรจุ
บรรจุ หรือ หรือผู้ปรุง
ผู้จาหน่าย
หรือผู้
อาหาร
จาหน่าย
อาหาร (1)1

หมายเหตุ

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ
ก

ที่

มากกว่า 100 ตารางเซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร

2. สีข องตัว อักษรตัด กับ สีพืนของฉลาก ขนาดตัว อักษรต้องไม่
เล็กกว่าตัวอักษรที่แสดงส่วนประกอบและต้องแสดงไว้ที่ด้านล่างของ
การแสดงส่วนประกอบด้วย
3. ถ้าแสดงข้อความว่า “มี..............” หรือ “อาจมี.................” ไว้ใน

กรอบ สีของตัวอักษรต้องตัดกับสีพืนของกรอบและสีของกรอบตัดกับสีพืน
ของฉลาก
4. ทังนี ไม่ใช้บังคับกับอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไว
เกิน เป็น ส่ วนประกอบที่ ส้ าคั ญ และมี การแสดงชื่ ออาหารที่ระบุ ชื่อสารก่ อ
ภูมิแพ้หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกินไว้ชัดเจนแล้ว เช่น นมผงดัดแปลงส้าหรับ
ทารก เป็นต้น
ตัวอย่างกรณีมีการใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเช่น “ข้อมูลส้าหรับผู้
แพ้อาหาร: มีผลิตภัณฑ์จากปลา”
ทังนีหากเป็นศัพท์เฉพาะต้องระบุชื่อสารก่อภูมิแพ้ให้ผู้บริโภคเข้าใจได้อย่าง
เห็นได้ชัด เช่น มีเคซีน (โปรตีนนม)
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(ค) กลูโคสไซรัป จากข้าวบาร์เลย์
(ง) แอลกฮอล์ที่ได้จากการกลั่นเมล็ดธัญพืช
(6.2) สัตว์น้าที่มีเปลือกแข็ง เช่น ปู กุ้ง กัง ลอบเสตอร์ เป็น
ต้น และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้าที่มีเปลือกแข็ง
(6.3) ไข่ และผลิตภัณฑ์จากไข่
(6.4) ปลา และผลิตภัณฑ์จากปลา ยกเว้น เจลาตินจาก
ปลาที่ใช้เป็นสารช่วยพาวิตามินและแคโรทีนอยด์
(6.5) ถั่วลิสง และผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง
(6.6) ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ยกเว้น
(ก) น้ามันหรือไขมันจากถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการท้าให้
บริสุทธิ์
(ข) โทโคเฟอรอลผสม, ดี -แอลฟา-โทโคเฟอรอล, หรือ ดี
แอล-แอลฟา-โทโคเฟอรอล หรือ ดี -แอลฟา-โทโคเฟอริลแอซี
เทต, หรื อ ดี แ อล-แอลฟา-โทโคเฟอริ ล แอซี เทต หรื อ ดี แอลฟา-โทโคเฟอริลแอซิดซักซิเนต ที่ได้จากถั่วเหลือง

ฉลากอาหาร

ที่มิใช่
ที่ จาหน่าย
จาหน่าย
ต่อผู้บริโภค โดยตรงต่อ
หรือผู้ปรุง ผู้บริโภคหรือ
หรือผู้แบ่ง ผู้แบ่งบรรจุ
บรรจุ หรือ หรือผู้ปรุง
ผู้จาหน่าย
หรือผู้
อาหาร
จาหน่าย
อาหาร (1)1

หมายเหตุ

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ
ก

ที่

ตัวอย่างกรณีมีการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต เช่น “ข้อมูลส้าหรับผู้
แพ้อาหาร:อาจมีถั่วเหลือง”

ตัวอย่าง แสดงในกรอบ
มีผลิตภัณฑ์จากปลา ไว้ในกรอบ โดย
สีของตัวอักษรต้องตัดกับสีพืนของกรอบและสีของกรอบตัดกับสีพืนของ
ฉลาก
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ฉลากอาหาร

ที่มิใช่
ที่ จาหน่าย
จาหน่าย
ต่อผู้บริโภค โดยตรงต่อ
หรือผู้ปรุง ผู้บริโภคหรือ
หรือผู้แบ่ง ผู้แบ่งบรรจุ
บรรจุ หรือ หรือผู้ปรุง
ผู้จาหน่าย
หรือผู้
อาหาร
จาหน่าย
อาหาร (1)1

หมายเหตุ

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ
ก

ที่

(ค) ไฟโตสเตอรอล และไฟโตสเตอรอลเอสเตอร์ที่ได้จาก
น้ามันถั่วเหลือง
(ง) สตานอลเอสเตอร์จากพืชที่ผลิตจากสเตอรอลของน้ามัน
พืชที่ได้จากถั่วเหลือง
(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
กับวัตถุดิ บที่ ใช้ ในการผลิ ตอาหารหรื อ เป็ นส่ วนประกอบของ
อาหารในปริมาณที่เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของการใช้วัตถุเจือ
ปนอาหาร ให้แสดงอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี
1. ชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับชื่อเฉพาะ



1. มีลักษณะเห็นได้ชัดเจน และอ่านได้ง่าย ขนาดของตัวอักษรต้อง
สัมพันธ์กับขนาดของพืนที่ฉลาก
2. สีของพืนฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตั ดกันซึ่งท้าให้
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2. ชื่อกลุ่ มหน้ าที่ ของวัตถุเจื อ ปนอาหารร่ว มกั บตัว เลข
ตาม International Numbering System: INS for Food
Additives
และกรณี ที่เป็ นสี หรื อวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร หรือวัตถุให้
ความหวานแทนน้าตาลให้แสดงข้อความดังต่อไปนีด้วย แล้วแต่
กรณี
(1) “สีธรรมชาติ” หรือ “สีสังเคราะห์” ตามด้วยชื่อเฉพาะ หรือ
ตัวเลขตาม INS for Food Additives แล้วแต่กรณี

ฉลากอาหาร

ที่มิใช่
ที่ จาหน่าย
จาหน่าย
ต่อผู้บริโภค โดยตรงต่อ
หรือผู้ปรุง ผู้บริโภคหรือ
หรือผู้แบ่ง ผู้แบ่งบรรจุ
บรรจุ หรือ หรือผู้ปรุง
ผู้จาหน่าย
หรือผู้
อาหาร
จาหน่าย
อาหาร (1)1

หมายเหตุ

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ
ก

ที่

ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน
ตัวอย่างการแสดงวัตถุเจือปนอาหารบนฉลากอาหาร
แบบที่ 1 แสดงชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับ ชื่อเฉพาะ
- อิมัลซิไฟเออร์ (เลซิติน)
- สารท้าให้คงตัว (โพแทสเซียมซิเตรด)

(2) ชื่อกลุ่มหน้าที่ตามด้วยชื่อเฉพาะ ส้าหรับกรณีวัตถุปรุง
แต่งรสอาหาร และ วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้าตาล

แบบที่ 2 แสดงชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับ ตัวเลขตาม
International Numbering system :INS for Food Additives.
- สารควบคุมความเป็นกรด (INS 270)
- สารให้ความข้นเหนียว (INS 412)

ส้าหรับ วัตถุเจือปนอาหารที่มิใช่ เป็นวัตถุกันเสีย วัตถุปรุง
แต่งรสอาหาร วัตถุให้ความหวานแทนน้าตาล และสี อาจแสดง
ข้อความว่า “วัตถุเจือปนอาหาร” แทนชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุ
เจือปนอาหารได้ร่วมกับชื่อเฉพาะ หรือร่วมกับตัวเลขตาม INS

แบบที่ 3 แสดงข้อความว่า “วัตถุเจือปนอาหาร” แทนชื่อกลุ่มหน้าที่ของ
วัตถุเจือปนอาหารร่วมกับชื่อเฉพาะ
-วัตถุเจือปนอาหาร(เลซิติน)
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ฉลากอาหาร

ที่มิใช่
ที่ จาหน่าย
จาหน่าย
ต่อผู้บริโภค โดยตรงต่อ
หรือผู้ปรุง ผู้บริโภคหรือ
หรือผู้แบ่ง ผู้แบ่งบรรจุ
บรรจุ หรือ หรือผู้ปรุง
ผู้จาหน่าย
หรือผู้
อาหาร
จาหน่าย
อาหาร (1)1

for Food Additives
การแบ่งกลุ่มวัตถุเจือปนอาหารตามหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
(Function ot Food Additive) ให้ ดู ที่ ป ระกาศส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง ค้าชีแจงประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะ
บรรจุ พ.ศ.2560

หมายเหตุ

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ
ก

ที่

แบบที่ 4 แสดงข้อความว่า “วัตถุเจือปนอาหาร” แทนชื่อกลุ่มหน้าที่ของ
วัตถุเจือปนอาหารได้ร่วมกับตัวเลขตาม International Numbering
System: INS for Food Additives
-วัตถุเจือปนอาหาร(INS 270)

(8) ข้อความว่า “แต่งกลิ่นธรรมชาติ ” “แต่งกลิ่น
เลี ย น ธรรม ชาติ ” “แ ต่ ง กลิ่ น สั ง เคราะห์ ” “แต่ ง รส
ธรรมชาติ ” หรื อ “แต่ ง รสเลี ย นธรรมชาติ ” ถ้ า มี ก ารใช้



(9) การแสดงอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษา ให้ แ สดงข้ อ ความ “ควร
บริโภคก่อน” หรือ “หมดอายุ” ก้ากับไว้ด้วย ดังนี
1. อาหารที่มีอายุ การเก็บ รักษาไม่เกิน 90 วัน ให้ แสดง
“วัน เดือน และปี”



1. มีลักษณะเห็นได้ชัดเจน และอ่านได้ง่าย ขนาดของตัวอักษรต้อง
สัมพันธ์กับขนาดของพืนที่ฉลาก
2. สีของพืนฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน

แล้วแต่กรณี



1. มีขนาดความสูงของตัวอักษรแล้วแต่กรณีดังนี
ขนาดพื้นที่ของฉลาก

ขนาดตัวอักษร
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2. อาหารที่มีอายุการเก็บรักษาเกิน 90 วัน ให้แสดง “วัน
เดือน และปี” หรือ “เดือน และปี”
การแสดงวัน เดือนและปี หรือเดือนและปี ให้แสดงเป็น
วัน เดื อนและปี หรือ เดือ นและปี เรี ย งตามล้ าดับ ทั งนี อาจ
แสดง“เดือน”เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้
กรณีที่มีการแสดงไม่เรียงตามล้าดับ ต้องมีข้อความหรือ
ตัว อั ก ษรที่ สื่ อให้ ผู้ บ ริ โภคเข้าใจอย่ างชั ด เจนถึงวิธีก ารแสดง
ข้อความดังกล่าวก้ากับไว้ด้วย

ฉลากอาหาร

ที่มิใช่
ที่ จาหน่าย
จาหน่าย
ต่อผู้บริโภค โดยตรงต่อ
หรือผู้ปรุง ผู้บริโภคหรือ
หรือผู้แบ่ง ผู้แบ่งบรรจุ
บรรจุ หรือ หรือผู้ปรุง
ผู้จาหน่าย
หรือผู้
อาหาร
จาหน่าย
อาหาร (1)1

หมายเหตุ

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ
ก

ที่

ไม่เกิน 100 ตารางเซนติเมตร

ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร

มากกว่า 100 ตารางเซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร
2. ให้แสดงไว้ในต้าแหน่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจน
3. สีของพืนฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน
4. กรณีการแสดงข้อความไว้ที่ด้านล่างหรือส่วนอื่น ต้องมีข้อความที่
ฉลากที่สื่อได้ชัดเจนว่าจะดูวัน เดือนและปี หรือเดือนและปีที่ควรบริโภค
ก่อน ได้ที่ใดและอาจแสดงข้อความ “ควรบริโภคก่อน” ก้ากับวัน เดือน
และปี หรือเดือน และปีที่ผลิต หรือหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อนไว้ด้วยอีก
หรือไม่ก็ได้
5. ทังนีสามารถแสดงภาษาอื่นร่วมด้วยก็ได้ 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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ฉลากอาหาร

ที่มิใช่
ที่ จาหน่าย
จาหน่าย
ต่อผู้บริโภค โดยตรงต่อ
หรือผู้ปรุง ผู้บริโภคหรือ
หรือผู้แบ่ง ผู้แบ่งบรรจุ
บรรจุ หรือ หรือผู้ปรุง
ผู้จาหน่าย
หรือผู้
อาหาร
จาหน่าย
อาหาร (1)1

หมายเหตุ

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ
ก

ที่

เป็นตัวเลข 4 หลัก หรือ 2 หลั ก เช่น พ.ศ. 2557 หรือ 57 ค.ศ. 2014
หรือ 14

(10) ค้าเตือน (ถ้ามี)



1. ให้มีลักษณะเห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย และขนาดของตัวอักษรต้อง
สัมพันธ์กับขนาดของพืนที่ฉลาก
2. สีของพืนฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน

(11) ข้อแนะนาในการเก็บรักษา (ถ้ามี)



1. ให้มีลักษณะเห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย และขนาดของตัวอักษรต้อง
สัมพันธ์กับขนาดของพืนที่ฉลาก
2. สีของพืนฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน

(12) แสดงข้อความ
“กินอาหารนีโดยมิได้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ



ตัวอักษรเส้นทึบสีแดง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร
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รายละเอียดที่ต้องแสดง

ฉลากอาหาร

ที่มิใช่
ที่ จาหน่าย
จาหน่าย
ต่อผู้บริโภค โดยตรงต่อ
หรือผู้ปรุง ผู้บริโภคหรือ
หรือผู้แบ่ง ผู้แบ่งบรรจุ
บรรจุ หรือ หรือผู้ปรุง
ผู้จาหน่าย
หรือผู้
อาหาร
จาหน่าย
อาหาร (1)1

ด้านโภชนบ้าบัดอาจเกิดอันตราย”
(13) แสดงข้อความว่า “ใช้ส้าหรับผู้ใหญ่เท่านัน”



(14) วิธีเตรียม(ถ้ามี)



(15) วิธีใช้และข้อแนะน้า หรือข้อควรปฏิบัติในการใช้อย่างถูกต้อง
ตามหลักโภชนบ้าบัดอย่างละเอียด ในกรณีที่ไม่สามารถแสดง
ข้อแนะน้าหรือข้อควรปฏิบัติดังกล่าวที่ฉลากได้ ให้จัดท้าเป็น



หมายเหตุ

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ
ก

ที่

1. ให้มีลักษณะเห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย และขนาดของตัวอักษรต้อง
สัมพันธ์กับขนาดของพืนที่ฉลาก
2. สีของพืนฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน
1. ให้มีลักษณะเห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย และขนาดของตัวอักษรต้อง
สัมพันธ์กับขนาดของพืนที่ฉลาก
2. สีของพืนฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน
3. ขนาดความสูงของตัวอักษร ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร มีผลบังคับ
ตังแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562
1. ให้มีลักษณะเห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย และขนาดของตัวอักษรต้อง
สัมพันธ์กับขนาดของพืนที่ฉลาก
2. สีของพืนฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้
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รายละเอียดที่ต้องแสดง

ฉลากอาหาร

ที่มิใช่
ที่ จาหน่าย
จาหน่าย
ต่อผู้บริโภค โดยตรงต่อ
หรือผู้ปรุง ผู้บริโภคหรือ
หรือผู้แบ่ง ผู้แบ่งบรรจุ
บรรจุ หรือ หรือผู้ปรุง
ผู้จาหน่าย
หรือผู้
อาหาร
จาหน่าย
อาหาร (1)1

ที่



น้ า หนั ก ใช้ กิ น แทนอาหารที่ ใช้ กิ น ตามปกติ ใน 1 มื อ หรื อ
มากกว่า 1 มือ หรือแทนอาหารทังวัน
-คุณค่าทางโภชนาการและพลังงานที่ได้รับต่อการกิน 1 ครัง

ให้มีลักษณะเห็ นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย และขนาดของตัวอักษรต้อง
สัมพันธ์กับขนาดของพืนที่ฉลาก ,สีของพืนฉลากและสีของข้อความใน
ฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน

- "ควรกินวันละไม่ต่้ากว่า 800 กิโลแคลอรี่ (3,344 กิโลจูล)"
(17)ข้ อ ความเพิ่ ม เติ ม ส้ า หรั บ อาหารที่ ถู ก ลดพลั งงาน หรื อ
อาหารที่ให้พลังงานต่้า
- "ห้ามกินแทนอาหารมือใดมือหนึ่ง" ด้วยตัวอักษรเส้น
ทึบสีแดง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร
- คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

ผลิต
เพื่อ
ส่งออ
ก

ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน

คู่มือหรือเอกสารก้ากับไว้
(16) ข้ อ ความเพิ่ ม เติ ม ส้ า หรั บ อาหารที่ ผู้ ที่ ต้ อ งการควบคุ ม

หมายเหตุ



ให้ มี ลั ก ษณะเห็ น ได้ ชั ด เจน อ่ านได้ ง่าย ,สี ข องพื นฉลากและสี ข อง
ข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งท้าให้ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน
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2. การแสดงข้อความเกี่ยวกับสารอาหาร วิธีเตรียม ฉลากโภชนาการ การกล่าวอ้างทางโภชนาการ การใช้คุณค่า
ในการส่งเสริมการขาย การระบุกลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริมการขาย ส้าหรับอาหารที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ก้าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ต้องมีขนาดความสูงของตัวอักษร ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร มีผลบังคับตังแต่วันที่ 5 เมษายน
พ.ศ. 2562
3. ฉลากของอาหารต้องไม่ท้าให้เข้าใจผิดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างอาหารกับข้อความ รูป
รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือเครื่องหมายการค้าที่แนะน้าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น
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
ดังกล่าวผสมอยู่ในอาหารโดยที่ไม่มีวัตถุนันผสมอยู่ หรือมีผสมอยู่ในปริมาณที่ไม่อาจแสดงสรรพคุณ
4.4 ไม่พ้องเสียง พ้องรูป กับค้าหรือข้อความที่สื่อถึงคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณอันเป็นการโอ้อวด
หรือเป็นเท็จ หรือเกินจริง หรือหลอกลวงท้าให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
ค้ าพ้ อ งรู ป หมายถึ ง ค้ าที่ มี รู ป เขี ย นเหมื อ นกั น ใช้ พ ยั ญ ชนะ สระ เครื่อ งหมายวรรณยุ ก ต์
ตัวสะกด และตัวการันต์อย่างเดียวกัน ค้าพ้องรูปมีทังที่อ่านออกเสียงเหมือนกันและอ่านออกเสียง
ต่างกัน ตัวอย่างค้าพ้องรูปที่ออกเสียงต่างกัน เช่น เพลา (แกน) กับ เพลา (เวลา), สระ (น้า) กับ
สระ (ที่ ออกเสี ย งว่า สะ-หระ) พยาธิ (ตัว พยาธิในร่างกาย) กับ พยาธิ (โรคภั ย ไข้เจ็บ ) ส้ าหรับ
ค้าพ้องรูปที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกัน ตัวอย่างเช่น ขัน (ภาชนะส้าหรับตัก)
น้า (ใส่น้า) ขัน (อาการร้องของไก่และนกบางชนิด) ขัน (ข้ าหรือนึกอยากหัวเราะ) ขัน (ท้าให้ตึง ท้า
ให้แน่น)
ค้าพ้ องเสี ย ง หมายถึง ค้ าที่ อ อกเสี ยงเหมื อนกัน ตัว เขีย นกับ ความหมายต่างกั น เช่น ส้ อ ม
(เครื่องใช้จิมอาหาร) กับ ซ่อม (ท้าสิ่งที่ช้ารุดให้คืนดี), ข้า (ค้าใช้แทนตัวผู้พูด) ข้า (คนรับใช้) กับ ค่า
(มูลค่าหรือราคา) กับ ฆ่า (ท้าให้ตาย), เคี่ยว (ต้มให้เดือดนานๆหรือไม่หยุดหย่อน) กับ เขียว (ฟัน)
4.5 ไม่ขัดกับวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามของไทยหรือส่อไปในทางท้าลายคุณค่าของภาษาไทย
4.6 ไม่ส่งเสริมหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยก หรือผลกระทบในเชิงลบทังทางตรง หรือ
ทางอ้อมต่อสังคม วัฒนธรรม ประเพณี หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเพศ ภาษาและความรุนแรง
5. การแสดงข้อความกล่าวอ้างบนฉลากเกี่ยวกับสารหรือส่วนประกอบอื่นใดในอาหาร ต้อง
(1) ไม่ใช้กับอาหารที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขก้าหนดห้ามใช้ หรืออาหารที่โดยธรรมชาติของ
อาหารนันไม่มีสารนัน หรืออาหารที่ในกระบวนการผลิตไม่มีสารนันเกิดขึน
(2) ไม่เป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(3) ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในผลิตภัณฑ์
6. ฉลากของอาหารต้องปิด ติด หรือแสดงไว้ในที่เปิดเผยที่ภาชนะบรรจุและ/หรือหีบห่อของภาชนะบรรจุ
อาหาร และมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีขนาดของฉลากสัมพันธ์กับพืนที่ของภาชนะบรรจุหรือหีบห่อนันๆ
7. ฉลากอาหารที่แสดงรูปภาพของวัตถุแต่งกลิ่นรส ต้องแสดงรูปภาพที่สอดคล้องกับวัตถุแต่งกลิ่นรสที่ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ ภาพนันอาจท้าให้เข้าใจผิดใน สาระส้าคัญได้จะต้องแสดงข้อความก้ากับรูปภาพว่า “ภาพ…………สื่อถึงกลิ่น
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รสเท่านัน” (ความที่เว้นให้ระบุว่าเป็นภาพของสิ่งใด เช่น ภาพฝักวานิลลา) หรือข้อความอื่นในท้านองเดียวกันด้ วย
ตัวอักษรที่อ่ านได้ ชัดเจน ส้าหรับ ฉลากอาหารที่มีขนาดเล็ กซึ่งไม่ สามารถแสดงข้อความก้ากับรูปภาพได้ ให้แสดง
ข้อความก้ากับรูปภาพไว้ที่ฉลากของภาชนะบรรจุรวมที่จ้าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคได้
8. กรณีการใช้ค้าว่า “ใหม่” ส้าหรับสินค้าใหม่หรือเริ่มวางจ้าหน่าย เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี
9. กรณีการใช้ค้าว่า “ปลอดภัย” ให้ใช้ได้เมื่อมีการแสดงภาพหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการผลิต
และมี ห ลั กฐานการรั บ รองระบบ HACCP จากหน่ ว ยรับ รองระบบ (Certified Body) ที่ มี ม าตรฐานตาม ISO/IEC
Guide 65 หรือมาตรฐานว่าด้วย Product Certification
10. กรณีการแสดงเครื่องหมายฮาลาล จะต้องมีหนังสือรับรองฮาลาล และฉลากแสดงข้อความก้ากับ โดยมี
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี
1 ชื่อสถานที่ผลิตอาหารที่ได้รับการรับรอง
2 ประเภทมาตรฐานระบบการผลิตอาหารที่ได้รับรอง เช่น ฮาลาล
3 หน่วยรับรองที่ออกใบรับรอง
11. กรณีการแสดงการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร ต้องได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพด้าน
อาหารจากหน่วยงานดังนี
1 หน่วยงานของรัฐหรือ
2 หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบหรือ
3 จากหน่วยงานรับรองสากลที่ได้รับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน
ใบรับรองดังกล่าวต้องยังไม่สินสุดการรับรอง โดยห้ามแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์การรับรองลงบน
ฉลาก และแสดงข้อความดังต่อไปนี
1 ชื่อสถานที่ผลิตอาหารที่ได้รับการรับรอง
2 ประเภทมาตรฐานระบบการผลิตอาหารที่ได้รับรอง
3 หน่วยรับรองที่ออกใบรับรอง
ใบรับรองสถานทีผ่ ลิตอาหารสาหรับการนาเข้ าอาหาร
1. ต้องแสดงรายละเอียดและสาระสาคัญประกอบด้วย
• หน่ วยงานที่ ออกใบรับรอง เช่ น หน่ วยงานของรัฐของประเทศผูผ้ ลิ ต หรื อหน่ วยงานที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานของรัฐของประเทศผูผ้ ลิต ให้มีหน้าที่ออกใบรับรองนั้นๆ (แนบหลักฐานการได้รับการรับรอง
ประกอบการพิ จารณา) หรื อหน่ วยงานที่ ออกใบรั บ รอง (Certification body: CB) ที่ ได้รับ การรั บ รองจากหน่ วย
รับรองระบบงาน (Accreditation body: AB) ตามระบบสากล: International Accreditation Forum (IAF)
• ชื่อและที่ต้ งั สถานที่ผลิต
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• ระบบประกันคุ ณภาพอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ ง ดังต่อไปนี้ เช่ น GMP, HACCP, หรื อ ISO 22000
เกณฑ์ ห รื อ ระบบอื่ น ที่ เที ย บเท่ า ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับ ที่ 420 พ.ศ. 2563 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่ อง วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
• ขอบเขตของประเภทอาหารที่รับรอง โดยสอดคล้องกับประเภทอาหารที่ขออนุ ญาตนาเข้า
• วันเดือนปี ที่ออกใบรับรอง หรื อ ช่วงเวลาที่ใบรับรองมีอายุการใช้ กรณี ที่ไม่ระบุ ให้ใบรับรองนั้น
มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ ออกใบรับ รอง หรื อมี หลักฐานจากหน่ วยงานที่ รับรองสถานที่ ผลิ ตว่าใบรั บรองฯ ยังคงมี
สภาพเป็ นไปตามเกณฑ์
2. ใบรับรองสถานที่ผลิ ตฯต้องเป็ นต้นฉบับ กรณี ไม่ใช่ ตน้ ฉบับให้ทาการรับรองสาเนาเอกสารใบรับรอง
นั้นโดย
- หน่วยงานที่ออกใบรับรองนั้น หรื อ
- บุคคลที่รัฐบาลรับรอง เช่น NOTARY PUBLIC หรื อ
- หน่วยงานของรัฐของประเทศผูผ้ ลิต หรื อ
- สถานทูตผูผ้ ลิตในประเทศไทย เป็ นต้น
3. ใบรับรองสถานที่ผลิตฯ ที่ไม่ใช่ ภาษาอังกฤษ: แนบคาแปลที่เป็ นภาษาไทย/อังกฤษ จากหน่วยงานอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง
- สถานทูตหรื อสถานกงสุ ลไทยในประเทศผูผ้ ลิต ผูผ้ ลิตในประเทศไทย หน่วยงานของรัฐ หรื อ
- สถานทูตหรื อสถานกงสุ ลของประเทศผูผ้ ลิตที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศไทย สถานทูตไทยในประเทศ
ผูผ้ ลิต หรื อ
- บุคคลหรื อหน่วยงานที่ดาเนิ นธุ รกิจการแปลเอกสารที่เป็ นมาตรฐานสากลพร้อมใบรับรอง
- คนไทยที่จบการศึกษาในระดับที่ไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ในหลักสู ตรที่ใช้ภาษาที่ปรากฏในเอกสาร
นั้นเป็ นภาษาในการเรี ยนการสอน
- อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเป็ นผูส้ อนภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นใน
สถาบันการศึกษาดังกล่าว
กรณี เอกสารหรื อใบรับรองฯเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรื อลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
สามารถดาเนินการให้สอดคล้องตามกฏหมายว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กรณี นาเข้าอาหารในภาชนะบรรจุ ที่ ปิดสนิ ทชนิ ดที่ มี ความเป็ นกรดต่ า และชนิ ดที่ ป รับกรด ใบรับ รอง
สถานที่ผลิตอาหารสาหรับการนาเข้าอาหาร โดยสถานที่ผลิ ตมีมาตรฐานการผลิ ตไม่ต่ากว่าส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2
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ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่ อง
วิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร เชน
4.1 Code of Hygienic Practice for Low and Acidified Low Acid Canned Foods: CAC/RCP 231979 ที่กาหนดโดยคณะกรรมาธิ การมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/
ดับบลิว 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 ที่กาหนดโดยคณะกรรมาธิ การมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศของโครงการมาตรฐานอาหาร
เอฟ เอ โอ/ดับบลิว 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 ที่กาหนดโดย United States of Food and Drug Administration (USFDA)
4.4 Code of Federal Regulations Title 21 Part 114 Acidified Foods ที่กาหนดโดย United States
of Food and Drug Administration (USFDA)
4.5 ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและควบคุมจุดวิกฤต (Hazard Analysis and Critical Control Point
System) หรื อระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System; ISO 22000) ใน
ขอบข่ายการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิ ดที่มีความเป็ นกรดต่า หรื อชนิดที่ปรับกรด
4.6 มาตรฐาน BRC Global Standard For Food Safety
4.7 มาตรฐาน International Food Standard (IFS)
4.8 มาตรฐาน SQF
หน่ วยงานทีใ่ ห้ บริการตรวจวิเคราะห์
รายชื่อและเงื่อนไขห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ สามารถศึกษารายละเอียดที่เว็บไซต์กองอาหาร หัวข้อ
หลักเกณฑ์การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ -> ส่วนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการอาหารให้การยอมรับผลการตรวจวิเคราะห์
อาหาร หรือ https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/View.aspx?T=Contacts&TF=1&IDdata=13
การแก้ ไขรายการทะเบียนตารับอาหารหรื อขอแก้ ไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ ด้ รับอนุญาตใช้ ฉลากอาหาร
1. กรณี ผลิ ตภัณฑ์ได้รับ เลขสารบบอาหารแล้ว หากประสงค์จะแก้ไขรายละเอียดไว้ ดังเช่ น ขนาดและ
ภาชนะบรรจุ ฉลากอาหาร สู ตรส่ วนประกอบ สามารถทาได้โดยการยื่นคาขอแก้ไขฯแบบอ.19 หรื อสบ.4 (แล้วแต่
กรณี ) พร้อมเอกสารและหลักฐาน
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2. การแก้ไขสู ตรส่ วนประกอบ ต้องไม่เป็ นการแก้ไขจนกระทัง่ เปลี่ยนชนิ ดและลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น ไม่
เปลี่ยนจากชนิดอาหารที่ผตู ้ อ้ งการควบคุมน้ าหนักใช้กินแทนอาหารที่ใช้กินปกติ เป็ นใช้กินแทนบางส่ วน เป็ นต้น
3. การแก้ไขสู ตรส่ วนประกอบที่ มี ผลกระทบกับ ชนิ ด และ/หรื อปริ ม าณสารอาหารที่ ส่ งผลต่ อค่าความ
คลาดเคลื่อนของสารอาหารกลุ่ม Macronutrient หรื อสารอาหารกลุ่ม Micronutrient ของปริ มาณสารอาหารที่แสดง
บนฉลาก ให้ส่งผลวิเคราะห์ชนิดและปริ มาณสารอาหาร ฉบับจริ ง จานวน 1 ฉบับ
4. การแก้ไขข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหารที่มีผลให้ไม่สอดคล้องกับการยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนของผล
วิเคราะห์ กบั ฉลากอาหาร ต้องส่ งผลวิเคราะห์ชนิ ดและปริ มาณสารอาหารใหม่ และปริ มาณสารอาหารที่แสดงบนฉลาก
อาหารต้องสอดคล้องตามการยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนของผลวิเคราะห์สารอาหาร กับฉลากอาหาร
ตัวอย่ างการแก้ ไขรายการทะเบียนตารับอาหารหรื อขอแก้ ไขรายละเอียดของอาหารทีไ่ ด้ รับอนุญาตใช้ ฉลากอาหาร,
เอกสารหรื อหลักฐานประกอบการพิจารณา
ลาดับ
รายการแก้ไข
เอกสาร
1. เพิ่ ม หรื อ แก้ไ ขขนาด 1. แบบ อ.19 (1 ฉบับ) หรื อ แบบ สบ.4
บรรจุ
(2 ฉบับ) (ฉบับจริ ง) แล้วแต่กรณี
2. แบบ อ.18 ฉบับจริ ง หรื อสาเนาแบบ
สบ.3 จานวน 1 ฉบับ (แล้วแต่กรณี )
3. สาเนาหนังสื อมอบอานาจ 1 ฉบับ
2. เพิ่มหรื อแก้ไขชนิดของ 1. แบบ อ.19 (1 ฉบับ) หรื อแบบ สบ. 4
ภาชนะบรรจุ
(2 ฉบับ) (ฉบับจริ ง) แล้วแต่กรณี
2. แบบ อ.18 ฉบับจริ ง หรื อสาเนาแบบ
สบ.3 จานวน 1 ฉบับ (แล้วแต่กรณี )
3. ฉลากอาหารใหม่ 2 ฉบับ (หากแบบ
ฉลากอาหารของภาชนะบรรจุที่ขอเพิ่ ม
ต่างจากที่ได้รับอนุญาตไว้)
4. เอกสารหรื อหลัก ฐานที่ ส นั บ สนุ น
การแสดงข้อความ หรื อสัญ ลักษณ์ บน
ฉลากอาหาร (ถ้ามี) 1 ฉบับ
5. เอกสารหรื อหลักฐานอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง
(ถ้ามี) 1 ฉบับ
6. สาเนาหนังสื อมอบอานาจ 1 ฉบับ

การพิจารณา
- เหมาะสมกับปริ มาณการบริ โภค
-ไ ม่ ขั ด กั บ ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุ ขฉบับใดๆ

ชนิดของภาชนะบรรจุ
-ต้อ งไม่ ข ัด กับ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข ฉบั บ นั้ นๆและประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง ภาชนะ
บรรจุ
-ต้อ งได้รั บ อนุ ญ าตเครื่ อ งจัก ร จาก
ฝ่ ายสถานที่แล้ว
- การพิ จารณ าฉ ลาก อาห าร ให้
ดาเนินการตามข้อ 3
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ลาดับ
รายการแก้ไข
เอกสาร
3. เพิ่ ม หรื อ แก้ ไ ขแบบ 1. แบบ อ.19 (1 ฉบับ) หรื อ แบบ สบ. 4
ฉลากอาหาร
(2 ฉบับ) (ฉบับจริ ง) แล้วแต่กรณี
2.- แก้ ไ ขแบบฉลากอาหาร ส่ งฉลาก
อาหารใหม่ 2 ฉบับ และส่ งฉลากที่ ได้รับ
อนุญาตและยังมีผลบังคับใช้ (ฉบับจริ ง)
- เพิ่มแบบฉลากอาหาร ส่ งฉลากอาหาร
ฉบับใหม่ 2 ฉบับ
3. เอกสารหรื อ หลัก ฐานที่ ส นั บ สนุ น
การแสดงข้อความ หรื อสัญ ลักษณ์ บน
ฉลากอาหาร (ถ้ามี) 1 ฉบับ
4. เอกสารหรื อหลักฐานอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง
(ถ้ามี) 1 ฉบับ
5. สาเนาหนังสื อมอบอานาจ 1 ฉบับ
4. แก้ไขชื่อหรื อที่ต้ งั ผูผ้ ลิต 1. แบบ อ.19 (1 ฉบับ) หรื อ แบบ สบ.4
อาหาร (กรณี นาเข้า)
(2 ฉบับ) (ฉบับจริ ง) แล้วแต่กรณี
2. หนังสื อแจ้งแก้ไขชื่ อหรื อที่ ต้ งั ผูผ้ ลิ ต
อาหารพร้อมเหตุผลการแก้ไข ฉบับจริ ง
1 ฉบับ
3. ใบสาคัญการขึ้ นทะเบี ยนตารั บอาหาร
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
4. ฉลากอาหารฉบับใหม่ 2 ฉบับและส่ ง
ฉลากอาหารฉบับ เดิ ม ที่ ได้รับ อนุ ญ าต
และยังมีผลบังคับใช้จริ งฉบับ
5. สาเนาหนังสื อมอบอานาจ 1 ฉบับ
5 แก้ไขชื่อหรื อที่ต้ งั ผูผ้ ลิต 1. แบบ อ.19 (1 ฉบับ) หรื อ แบบ สบ.4
อาหาร (กรณี ผลิต)
(2 ฉบับ) (ฉบับจริ ง) แล้วแต่กรณี
2. ใบสาคัญการขึ้ นทะเบี ยนตารั บอาหาร
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
3. ส าเนาแบบอ.2,สบ1,สบ.2 แล้ว แต่
กรณี 1 ฉบับ
4. ฉลากอาหารฉบับใหม่ 2 ฉบับและส่ ง
ฉลากอาหารฉบับ เดิ ม ที่ ได้รับ อนุ ญ าต
และยังมีผลบังคับใช้ฉบับจริ ง

การพิจารณา
- แสดงฉลากอาหารให้ เป็ นไปตาม
ประกาศฯว่าด้วยเรื่ อง อาหารสาหรับผูท้ ี่
ต้อ งการควบคุ ม น้ าหนั ก ,การแสดง
ฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ และ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
- การแก้ไขฉลากอาหาร หากประสงค์
จะใช้ฉลากอาหารฉบับเดิมที่คงเหลืออยู่
หลัง จากได้ รั บ อนุ ญ าตฉลากอาหาร
ฉบับ ใหม่ จะต้อ งชี้ แจงเหตุ ผ ลความ
จาเป็ นในการใช้ฉลากอาหารฉบับเดิ ม
พร้อมระยะเวลาการใช้ฉลากอาหารเดิม
(ไม่เกิน 1 ปี ) เพื่อประกอบการพิจารณา
อนุญาตด้วย
- ก าร แ ก้ ไ ข ที่ ตั้ งส ถ าน ที่ ผ ลิ ต นั้ น
สถานที่ ผลิ ต เดิ มต้ อ งไม่ มี ก ารผลิ ต
ผลิตภัณฑ์แล้ว

-สถานที่ ผ ลิ ต ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญาตให้
แก้ไขชื่อหรื อที่ต้ งั เรี ยบร้อยแล้ว

34

ลาดับ
รายการแก้ไข
เอกสาร
6. แก้ไ ขชื่ อ อาหาร และ/ 1. แบบ อ.19 (1 ฉบับ) หรื อแบบ สบ. 4
ห รื อ ชื่ อ ต ร า / (2 ฉบับ) (ฉบับจริ ง) แล้วแต่กรณี
เครื่ องหมายการค้า
2. อ.18 ฉบั บ จริ งหรื อส าเนาสบ.3 1
ฉบับ (แล้วแต่กรณี )
3. ฉลากอาหารฉบับ ใหม่ 2 ฉบับ และ
ส่ งฉลากอาหารฉบับเดิมที่ได้รับอนุญาต
และยังมีผลบังคับใช้
4. แจ้งรายละเอี ยดที่ ป ระสงค์จะแก้ไ ข
พร้อมเหตุผลจากผูผ้ ลิต 1 ฉบับ
5. เอกสารหรื อ หลัก ฐานที่ ส นั บ สนุ น
การแสดงข้อความหรื อสั ญ ลักษณ์ บ น
ฉลากอาหาร (ถ้ามี) 1 ฉบับ
6. เอกสารหรื อหลักฐานอื่นที่ เกี่ ยวข้อง
(ถ้ามี) 1 ฉบับ
7. สาเนาหนังสื อมอบอานาจ 1 ฉบับ
7. แ ก้ ไ ข สู ต ร 1. แบบ อ. 19 (1 ฉบับ) หรื อแบบ สบ. 4
ส่ วน ป ระ กอ บ ห รื อ (2 ฉบับ) (ฉบับจริ ง) แล้วแต่กรณี
กรรมวิธีการผลิต
2. ฉลากอาหารฉบับ ใหม่ 2 ฉบับ และ
ส่ งฉลากอาหารที่ได้รับอนุญาตและยังมี
ผลบังคับใช้ ฉบับจริ ง (หากแบบฉลาก
อาหาร ต่างจากที่ได้รับอนุญาต)
3. แจ้งรายละเอี ยดที่ ประสงค์จะแก้ไ ข
พร้อมเหตุผลการแก้ไข
4. หนั ง สื อแจ้ ง สู ตรส่ วนประกอบ/
กรรมวิธีการผลิตพร้อมเหตุผล ฉบับจริ ง
จานวน 1 ฉบับ
5. เอ ก ส า ร เป รี ย บ เที ย บ สู ต ร
ส่ วนประกอบปัจจุบนั และใหม่ 1 ฉบับ
6. เอกสารหรื อหลัก ฐานที่ ส นั บ สนุ น
การแสดงข้อความหรื อสั ญ ลักษณ์ บ น
ฉลากอาหาร (ถ้ามี) 1 ฉบับ
7. เอกสารหรื อหลักฐานอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง
(ถ้ามี) 1 ฉบับ
8. สาเนาหนังสื อมอบอานาจ 1 ฉบับ

การพิจารณา
- มีเหตุผลในการแก้ไขที่เหมาะสม
- การพิ จารณาชื่ ออาหาร และ/หรื อ ชื่ อ
ตรา/ เครื่ องหมายการค้าตามหลักเกณฑ์
ชื่ออาหาร ชื่อตรา/ เครื่ องหมายการค้า

- มีเหตุผลในการแก้ไขที่เหมาะสม
- การแก้ ไ ขสู ตรส่ วนประกอบต้ อ ง
เป็ นไปตามข้อเท็จจริ ง ทั้งนี้ ตอ้ งไม่เป็ น
การเปลี่ ย นแปลงสู ต รส่ ว นประกอบ
ห ลั ก ห รื อ ท าให้ ลั ก ษ ณ ะ อ าห าร
เปลี่ ย นแปลงลัก ษณะไปมาก หากมี
ความซับซ้อนจะพิ จารณาอนุ ญาตโดย
คณะทางานกลุ่มกากับดู แลก่ อนออกสู่
ตลาดเป็ นรายๆไป
-การแ ก้ ไ ข กรรม วิ ธี ก ารผ ลิ ต ต้ อ ง
สอดคล้อ งกรรมวิธี การผลิ ตที่ ร ะบุ ใน
กฎหมาย
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