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หลักเกณฑ์และแนวทางการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง
ด้วยพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 กาหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะผลิต/แบ่งบรรจุเพื่อจาหน่าย หรือผลิตเพื่อส่งออก
สาหรับอาหารควบคุมเฉพาะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง ต้องดาเนินการ
ตามกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ดังนี้
มาตรา 31 ผู้ใดจะผลิตหรือนาเข้าซึ่งอาหารควบคุมเฉพาะ จะต้องนาอาหารนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตารับอาหาร
ต่อผู้อนุญาตเสียก่อน และตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่อง การดาเนินการเกี่ยวกับเลข
สารบบอาหาร กาหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะผลิตเพื่อจาหน่ายที่ไม่เข้าข่า ยโรงงานต้องยื่นขออนุญาตใช้ฉลากอาหารและ
เมื่อได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหารหรือใบสาคัญการอนุญาตใช้ฉลากอาหารแล้ว จึงจะผลิตหรือนาเข้าได้
มาตรา 24 เพื่อประโยชน์ในการส่งออก และเมื่อมีความจาเป็ นที่จะให้ผู้รับอนุญาตผลิตอาหารควบคุมเฉพาะ
เพื่อส่งออกไปจาหน่ายนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว ต้องขออนุญาตเป็นการเฉพาะคราวและได้ตามมาตรฐานของ
ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ โดยอาจต่าหรือสูงกว่าข้อกาหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ก็ได้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ ีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ.2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มสี ่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขสาหรับอาหารชนิดนั้นๆ
อื่นๆ
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 414) พ.ศ.2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปือ้ น
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ (416) พ.ศ.2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
เรือ่ ง กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรียท์ ี่ทาให้
เกิดโรค
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ.2559 เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4)
6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 418) พ.ศ.2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2)
7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548 เรื่อง กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ
ที่ทาจากพลาสติก
8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ

-29. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 383) พ.ศ.2560 เรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะ
บรรจุ (ฉบับที่ 2)
10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 401) พ.ศ.2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
2522 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 3)
11. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ
12. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 219) พ.ศ.2544 เรื่อง ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 2)
13. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 392 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.
2522 เรื่อง ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 3)
14. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ.
2522 เรื่อง อาหารที่ตอ้ งแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ
15. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 387) พ.ศ.2560 เรื่อง อาหารที่มสี ารพิษตกค้าง
16. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 393) พ.ศ.2561 เรื่อง อาหารที่มสี ารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 2)
17. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 390) พ.ศ.2561 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
2522 เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธีการใช้วัตถุในอาหารทีผ่ ลิตเพือ่ จาหน่าย นาเข้าเพื่อจาหน่าย หรือที่
จาหน่าย
18. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 391) พ.ศ.2561 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
2522 เรื่อง กาหนดอาหารทีห่ ้ามผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย
19. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ.2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
2522 เรื่อง กาหนดอาหารทีห่ ้ามผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย
20. ระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วย การดาเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร
21. ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรือ่ ง หลักเกณฑ์การแสดงข้อความหรือเครื่ องหมาย
การได้ รับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร
22. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 343/2548 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การแสดงรูปภาพ
ส่วนประกอบ ของผลิตภัณฑ์บนฉลากอาหาร

-3นิยาม
1. “ส่วนของกัญชา” หมายความว่า ส่วนของพืชกัญชา (Cannabis) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis indica Lam. หรือ
Cannabis sativa L. ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รบั อนุญาตให้ผลิตในประเทศเท่านั้น ได้แก่
(1) เปลือก ลาต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก
(2) ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
2. “ส่วนของกัญชง” หมายความว่า ส่วนของพืชกัญชง หรือที่มีชื่อเรียกว่า เฮมพ์ (Hemp) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis
sativa L. subsp. sativa ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รบั อนุญาตให้ผลิตในประเทศเท่านั้น ได้แก่
(1) เปลือก ลาต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก
(2) ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
3. “หน่วยบรรจุ (package)” หมายความว่า ภาชนะบรรจุอาหารอันเป็นภาชนะบรรจุยอ่ ยสุดทีห่ มุ้ ห่อหรือบรรจุอาหาร
เพื่อจาหน่าย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหีบห่อหรือภาชนะที่บรรจุหน่วยบรรจุย่อยเหล่านั้น ถ้ามี
4. ผลิตภัณฑ์อาหารดังต่อไปนี้ ห้ามใส่ส่วนของกัญชาหรือกัญชงเป็นส่วนประกอบ
(1) อาหารสาหรับทารก และอาหารสูตรต่อเนื่องสาหรับทารกและเด็กเล็ก
(2) นมดัดแปลงสาหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนือ่ งสาหรับทารกและเด็กเล็ก
(3) อาหารเสริมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
(4) เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน
(5) อาหารอื่นทีร่ ัฐมนตรีประกาศกาหนด
(6) อาหารที่มีส่วนของกัญชาหรือกัญชง ต้องมีคุณภาพมาตรฐานสาหรับอาหารชนิดนั้นๆตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงต้องพิจารณาคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขของอาหารที่จะ
มาเติม ซึ่งมีบางประเภท ไม่สามารถใส่สว่ นของกัญชาหรือกัญชง ดังเช่น เครื่องดื่มเกลือแร่ น้าบริโภค น้าแข็ง น้าแร่
ธรรมชาติ ชาจากพืช น้าผึ้ง เป็นต้น
วิธีการ
1. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์
1.1 คาขอขึ้นทะเบียนตารับอาหาร (แบบ อ.17) พร้อมรายการเอกสารหลักฐานประกอบ กรณีเป็นสถานทีผ่ ลิต
อาหารเข้าข่ายโรงงาน
1.2 คาขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร กรณีเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
2. การขอแก้ไขรายการอนุญาตของผลิตภัณฑ์
2.1 คาขอแก้ไขรายการทะเบียนตารับอาหาร (แบบ อ.19) พร้อมรายการเอกสารหลักฐานประกอบ กรณีนาเข้า
หรือสถานทีผ่ ลิตเป็นโรงงานที่ได้รบั ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหารของผลิตภัณฑ์ไว้
2.2 แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รบั อนุญาตใช้ฉลากอาหาร พร้อมรายการเอกสารหลักฐานประกอบ
กรณีสถานทีผ่ ลิตไม่เข้าข่ายโรงงานที่ได้รับอนุญาตการใช้ฉลากอาหารของผลิตภัณฑ์
3. การเพิ่มฉลากอาหารเพื่อการส่งออก
หนังสือชี้แจงการขอเพิม่ ฉลากอาหารทีผ่ ลิตเพื่อส่งออกจาหน่ายนอกราชอาณาจักร พร้อมฉลากอาหารกรณีผลิตภัณฑ์
ได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว

-44. การขอใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร ให้ยื่นคาขอใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารั บ
อาหาร (แบบ อ.20) หากใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับอาหาร (แบบ อ.18) ฉบับจริงสูญหาย หรือชารุด หรือถูกทาลาย
บางส่วน
ชื่ออาหาร
1. ชื่ออาหาร ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ.2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง การแสดงฉลากของอาหาร
ในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขสาหรับอาหารชนิดนั้นๆ
ชื่ออาหารต้อง
1.1 ให้ระบุคาว่า “กัญชา” หรือ “กัญชง” หรือชื่อส่วนของกัญชาหรือกัญชงที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร
แล้วแต่กรณี และให้ใช้ชื่ออย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อเฉพาะของอาหาร ชื่อสามัญหรือชื่อที่ใช้เรียกอาหารตามปกติ
(2) ชื่อที่แสดงประเภทหรือชนิดของอาหาร
(3) ชื่อทางการค้า การใช้ชื่อนี้จะต้องมีข้อความแสดงประเภทหรือชนิดของอาหาร กากับที่ชื่ออาหารด้วย
1.2 กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต้องมีข้อความ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” เป็นส่วนหรือของชื่ออาหาร หรือ
กากับชื่ออาหาร
1.3 ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร หรือไม่ทาให้เข้าใจผิดในสาระสาคัญ
1.4 ไม่พ้องเสียง พ้องรูป กับคาหรือข้อความที่สอื่ ถึงคุณประโยชน์ คุณภาพสรรพคุณอันเป็นการโอ้อวด หรือเป็นเท็จ
หรือเกินจริง หรือหลอกลวงทาให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
1.5 ไม่ขัดกับวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามของไทยหรือส่อไปในทางทาลายคุณค่าของภาษาไทย
1.6 ไม่ส่งเสริมหรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยก หรือผลกระทบในเชิงลบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อ
สังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม ประเพณี หรือพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวกับเพศ ภาษาและความรุนแรง
2. กรณีที่มีชื่ออาหารเป็นภาษาต่างประเทศ ชื่ออาหารภาษาต่างประเทศจะต้องมีความหมายสอดคล้องกับชื่ออาหาร
ภาษาไทย
3. กรณีชื่ออาหารอาจทาให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของอาหารนั้นๆ รวมทัง้ แหล่งกาเนิด ต้องระบุ
ข้อความหนึ่งข้อความใดประกอบชื่ออาหารด้วย ซึ่งอาจเป็นสารที่ใช้บรรจุหรือกรรมวิธีการผลิตหรือรูปลักษณะของ
อาหารหรือส่วนของพืชหรือสัตว์หรือแหล่งกาเนิดของอาหาร
4. กรณีผลิตเพื่อส่งออกเพียงอย่างเดียว สามารถแสดงเฉพาะชื่ออาหารภาษาต่างประเทศโดยไม่ต้องมีชื่ออาหาร
ภาษาไทยก็ได้ และหากชื่ออาหารภาษาต่างประเทศนั้นไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ระบุชื่ออาหารว่า “ภาษา...........ที่มี
ความหมายว่า........” ความที่เว้นไว้ให้ระบุชนิดภาษาที่ใช้และความหมายตามลาดับ เช่น ภาษาจีนที่มีความหมายว่า
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใบกัญชา เป็นต้น

-5ตัวอย่างชื่ออาหาร
1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใบกัญชา
2. ขนมปังผสมใบกัญชา
3. เครื่องดื่มผสมใบกัญชา
ตราหรือเครื่องหมายการค้า
ตราหรือเครื่องหมายการค้า ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ.2564 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญ ชาหรือกัญ ชง
การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขสาหรับอาหารชนิดนั้นๆ
1. ตราหรือเครื่องหมายการค้า ต้อง
1.1 ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร หรือไม่ทาให้เข้าใจผิดในสาระสาคัญ
1.2 ไม่พ้องเสียง พ้องรูป กับคาหรือข้อความที่ส่อื ถึงคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณอันเป็นการโอ้อวด หรือ
เป็นเท็จ หรือเกินจริง หรือหลอกลวงทาให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
1.3 ไม่ขัดกับวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามของไทยหรือส่อไปในทางทาลายคุณค่าของภาษาไทย
1.4 ไม่ส่งเสริมหรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยก หรือผลกระทบในเชิงลบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อ
สังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม ประเพณี หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเพศ ภาษาและความรุนแรง
2. หากมีหลักฐานการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าให้นามาประกอบการพิจารณาด้วย
3. ให้ระบุคาว่า “ตรา” หรือ “เครื่องหมายการค้า” กากับชือ่ ตราหรือชื่อเครื่องหมายการค้าไว้ด้วย
4. กรณีที่มีชื่อตรา / เครื่องหมายการค้าเป็นภาษาต่างประเทศ ชื่อตรา / เครื่องหมายการค้าภาษาต่างประเทศจะต้อง
สอดคล้องกับชื่อตรา / เครื่องหมายการค้าของภาษาไทย
ภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุ ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ภาชนะบรรจุ
1. ภาชนะบรรจุที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
1.1 ต้องสะอาด
1.2 ต้องไม่มีโลหะหนักหรือสารอื่นออกมาปนเปือ้ นกับอาหารในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1.3 ต้องไม่มีจุลินทรีย์ทที่ าให้เกิดโรค
1.4 ต้องไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับอาหาร
1.5 ต้องไม่เคยใช้บรรจุหรือห่อหุม้ ปุ๋ย วัตถุมีพิษ หรือวัตถุทอี่ าจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1.6 ต้องไม่เป็นภาชนะบรรจุที่ทาขึ้นเพื่อใช้บรรจุสิ่งของอย่างอื่นที่มิใช่อาหารหรือมีรูปรอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด
ที่ทาเกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญของอาหารที่บรรจุในภาชนะนั้น
2. ชนิดของภาชนะบรรจุ : ให้ระบุชนิดของภาชนะบรรจุโดยละเอียด ทั้งภาชนะบรรจุและฝา เช่น กระป๋องโลหะและ
ฝาโลหะปิดสนิท ถ้าเป็นพลาสติก ต้องแจ้งชนิดและสีพลาสติกด้วย เช่น กล่องกระดาษภายในบรรจุถุงพลาสติกชนิด
พอลิเอธิลีนใสไม่มีสี, ขวดและฝาพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีนมีสี เป็นต้น
3. ขนาดบรรจุ สามารถแจ้งขนาดเดียวเช่น น้าหนักสุทธิ 400 กรัม เป็ นต้น โดยมีหน่วยเป็นระบบเมตริก

-64. ปริมาณอาหารสาหรับลักษณะอาหารต่างๆ ให้แจ้งเป็นระบบเมตริก
4.1 อาหารที่เป็นของแข็ง แห้งหรือผง ให้แจ้งเป็นน้าหนักสุทธิ เช่น กรัม กิโลกรัม
4.2 อาหารเป็นของเหลว ให้แจ้งเป็นปริมาตรสุทธิ เช่น ลิตร มิลลิลิตร
4.3 อาหารที่มลี ักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว อาจแจ้งเป็นน้าหนักสุทธิหรือปริมาตรสุทธิก็ได้
ยกเว้น กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปเม็ดหรือแคปซูล ให้แสดงจานวนบรรจุ
สูตรส่วนประกอบ
สูตรส่วนประกอบที่ใช้ ต้องปลอดภัยต่อการบริโภคและเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427)
พ.ศ.2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของ
กัญชาหรือกัญชง และประกาศกระทรวงสาธารณสุขสาหรับอาหารชนิดนั้นๆ และให้ดาเนินการดังนี้
1. กรณีมีส่วนประกอบที่เป็นอาหารใหม่และอาหารที่มีอาหารใหม่เป็นส่วนผสม (Novel Food) ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง อาหารใหม่ (Novel food)
2. แจ้งชื่อและปริมาณของวัตถุดิบหรือส่วนประกอบตามความเป็นจริงรวมให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้น ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ให้แสดงสูตรส่วนประกอบต่อ 1 หน่วยบริโภค ทั้งนี้ สูตรส่วนประกอบต้องมีปลอดภัยในการบริโภคและมี
ความสอดคล้องกับกฎหมาย
3. ไม่มีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร
4. กรณีใช้วัตถุเจือปนอาหาร ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร โดยให้
แจ้งเป็นชื่อสามัญหรือชื่อทางเคมีและ/หรือกากับด้วย INS number ที่ใช้เรียกวัตถุเจือปนอาหารนั้นตามระบบมาตรฐาน
ที่เป็นสากล (Codex) กรณีเป็นวัตถุเจือปนอาหารชนิดผสมให้แจ้งเลขสารบบอาหารหรือแจ้งสูตรส่วนประกอบย่อย
แต่ละตัวด้วย
5. กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนผสมของวิตามินหรือแร่ธาตุ ต้องมีปริมาณของวิตามินหรื อแร่ธาตุ
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้า และไม่เกินปริมาณสูงสุดที่กาหนดในบัญชีสารอาหารที่แนะนาให้บริโภคประจาวันสาหรับคน
ไทย อายุตั้ง แต่หกปีขึ้นไป (Thai RDI) ทั้ ง นี้ วิตามิ นหรือแร่ธาตุที่ ยัง ไม่ ได้ก าหนดไว้ ให้เ ป็นไปตามที่ สานัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
6. กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนผสมของวิตามิน แร่ธาตุหรือกรดอะมิโน ต้องมีรายละเอียดเป็นไปตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกาหนดการใช้ส่วนประกอบที่สาคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชนิดวิตามินและแร่ธาตุ และกรดอะมิโน
7. กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนผสมของพืช ต้องมีรายละเอียดเป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง รายชื่อพืชที่ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
8. ข้อกาหนดเฉพาะ (Specification) ของวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อย ชื่อ,
แหล่งที่มา, ชนิดและปริมาณสารสาคัญ (active ingredient) ทั้งนี้ กรณีที่มีข้อกาหนดเฉพาะ (Specification) ตามที่
มาตรฐานสากลกาหนดไว้ ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวด้วย

-79. กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ข้อกาหนดเฉพาะ (Specification) ของวัตถุดิบ ให้มีรายละเอียดดังนี้
9.1 ชื่อวิทยาศาสตร์ และลักษณะของวัตถุดิบแต่ละชนิด สาหรับวัตถุดิบที่เป็นพืช
9.2 ส่วนของวัตถุดิบแต่ละชนิด วิธีการควบคุมความสม่าเสมอของคุณภาพ เช่น USP, Food grade เป็นต้น
9.3 ชนิดและความเข้มข้นของตัวทาละลายที่ใช้สกัด ชนิดสารสาคัญหรือกลุ่มสารที่ได้จากการสกัด (ในกรณี
ที่สามารถระบุได้) อัตราส่วนระหว่างปริมาณวัตถุดิบที่นามาใช้ต่อสารสกัดที่ได้ 1 กรัม (Execration ratio) สาหรับ
วัตถุดิบ ที่เป็นสารสกัด
กรรมวิธีการผลิต
กรรมวิธีการผลิต ต้องเหมาะสมและสอดคล้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้ ดังนี้
1. กรรมวิธีผลิต แจ้งรายละเอียดให้ตรงตามที่ผลิตจริง โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการบรรจุและให้สอดคล้อง
กับสูตรส่วนประกอบ (มีการใส่วัตถุดิบต่างๆ ในขั้นตอนใด) โดยให้แจ้งกรรมวิธีการทาลายเชื้อจุลินทรีย์และแจ้งอุณหภูมิ
เวลา ความดันที่ใช้ (ถ้ามี), อุณหภูมิที่ทาให้เย็นลง (ถ้ามี), กรรมวิธีทาให้แห้งหรือทาให้เป็นผง (ถ้ามี), กรรมวิธีทาให้เป็น
เนื้อเดียวกัน (ถ้ามี) และหากมีการกรองให้แจ้งอุปกรณ์และ/หรือสารที่ใช้กรองด้วย
2. กรรมวิธีอื่น นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขสาหรับอาหารชนิดนั้นๆ ต้องเป็นไปตาม
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน
คุณภาพหรือมาตรฐาน ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบ
ของส่วนของกัญชาหรือกัญชง และประกาศกระทรวงสาธารณสุขสาหรับอาหารชนิดนั้นๆ
การพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน
1. หน่วยงานการตรวจวิเคราะห์อาหาร
1.1 หน่วยงานของรัฐทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
1.2 หน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของประเทศนั้นๆ
1.3 หน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานสากล
หมายเหตุ : การใช้ผลการตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานตามข้อ (1.2) หรือ ข้อ (1.3) จะต้องแนบหลักฐานการได้รับ
มอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐของประเทศนั้นๆ (ข้อ 1.2) หรือหลักฐานการได้รบั การรับรองโดย
หน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลอย่างน้อยเทียบเท่า (ISO/IEC 17025) (ข้อ 1.3) โดยต้องมีรายงาน
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานและชนิดอาหารที่ได้รับการมอบหมายหรือได้รับการรับรอง ตรงตามที่กาหนด
ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับของอาหารชนิดนั้นๆ

-82. ผลการตรวจวิเคราะห์
2.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐาน
(1) ต้องมีรายละเอียดตามที่กาหนดไว้ในประกาศฯ
(2) ต้องเป็นต้นฉบับที่มอี ายุไม่เกิน 1 ปี คือนับตั้งแต่วันที่ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
จนถึงวันที่ยื่นคาขอ ทั้งนี้ กรณีจาเป็นต้องใช้ผลการตรวจวิเคราะห์จากหลายหน่วยงาน รายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์อาหาร แต่ละหน่วยงานต้องระบุรุ่นการผลิต โดยอนุโลมให้ใช้กรณีในรุ่นการผลิตเดียวกัน
(3) กรณีต้องวิเคราะห์ซ่อม หรือวิเคราะห์เพิ่ม ต้องส่งวิเคราะห์ที่ หน่วยงานเดิมเท่านั้น ยกเว้น
หน่วยงานนั้น ไม่สามารถวิเคราะห์ในรายการดังกล่าวได้ โดยผู้ส่งวิเคราะห์ต้องมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง
(4) กรณีผลการตรวจวิเคราะห์ระบุชื่ออาหาร ชื่อตรา ชื่อ และ/หรือ สถานที่ผลิตไม่ตรงกับที่แจ้ง
ในคาขอ ขึ้นทะเบียนตารับอาหาร (อ.17) หรือคาขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร ให้ชี้แจงเหตุผลที่ผลการตรวจวิเคราะห์ระบุ
ชื่ออาหาร ชื่อตรา ชื่อและสถานที่ผลิตไม่ตรงตามที่ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนตารับอาหารหรือคาขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร
และหากพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามที่ขอขึ้นทะเบียนตารับอาหาร หรือ ขออนุญาตใช้ฉลาก
อาหาร ให้รับรองว่า “รับรองตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์มีสูตรเดียวกับที่ขอขึ้นทะเบียนตารับอาหารหรือขออนุญาตใช้
ฉลากและผลิตโดย...” (แจ้งชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิตจริง)
(5) กรณีขอใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ร่วม
- อาหารที่จะใช้ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานด้านกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ร่วม
จะต้องมี สูตรส่วนประกอบ, กรรมวิธีการผลิต และสถานที่ผลิตเดียวกันกับอาหารที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว ยกเว้นกรณีขอใช้
ผลการตรวจ วิเคราะห์สารอาหารร่วมจะต้องมีสูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิตเดียวกัน โดยอาจผลิตจากสถานที่ผลิต
แตกต่างกันได้
- กรณีผลการตรวจวิเคราะห์เป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ต้องยื่นหนังสือยินยอมให้ใช้ผล
การตรวจ วิเคราะห์ร่วมจากเจ้าของสิทธิ์ผลการตรวจวิเคราะห์นั้น พร้อมหนังสือขอใช้ผลวิเคราะห์ร่วมจากผู้ใช้ผลการ
ตรวจวิเคราะห์ ร่วมจากผู้ขอใช้ประกอบการพิจารณา โดยผู้ลงนามหนังสือข้างต้นอาจเป็นผู้รับอนุญาตผลิต/แบ่งบรรจุ
หรือกรรมการของนิติบุคคลที่มีอานาจผูกพันตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล
2.2 รายงานผลวิเคราะห์ภาชนะบรรจุพลาสติกตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ.
2548 เรื่อง กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานภาชนะบรรจุพลาสติก เก็บไว้ณ สถานที่ผลิต กรณีมีการใช้ภาชนะบรรจุ /ฝา
พลาสติกมีสี นอกเหนือจากสีขาวหรือใส ที่สัมผัสอาหารเหลวหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว
การพิจารณารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ด้านโภชนาการ
1. ผลการตรวจวิเคราะห์จากส่วนราชการหรือสถาบันทีค่ ณะกรรมการกาหนด หรือ
2. ผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ที่เป็นสากล (Authorized body) ของเอกชน
หรือห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ของบริษัทที่ได้รบั การรับรองจากหน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นหน่วย
วิเคราะห์ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
2.1 กรณีต้องการตรวจวิเคราะห์เฉพาะรายการสารอาหาร ต้องมีหลักฐานแสดงว่าหน่วยงานตรวจวิเคราะห์
นั้นๆ มีมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ อย่างน้อยเที ยบเท่า ISO 17025 หรือมีหน่วยงานราชการรับรอง ในรายการตรวจ
วิเคราะห์นั้น

-92.2 กรณีหน่วยตรวจวิเคราะห์ได้รับ ISO 17025 ครอบคลุมรายการตรวจวิเคราะห์สารอาหารตามที่กาหนด
ในกรอบข้อมูลโภชนาการแบบเต็มตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ
หน่วยตรวจวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์สารอาหารได้ทุกรายการ
3. สามารถใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ของหลายหน่วยงานประกอบได้
4. สามารถใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มอี ายุเกิน 1 ปีได้ ในกรณีที่สูตรส่วนประกอบไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม
5. กรณีขอใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ร่วม สูตรส่วนประกอบต้องไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม
6. การยอมรับค่าความแตกต่างของสารอาหารระหว่างผลวิเคราะห์และที่แสดงบนฉลาก
6.1 การแสดงชนิดและปริมาณสารอาหารดังต่อไปนี้บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ให้ยอมรับความแตกต่าง
ของสารอาหารระหว่างค่าที่ได้จากผลวิเคราะห์และค่าที่แสดงบนฉลากตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) โปรตีน คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด ใยอาหาร และไขมันไม่อิ่มตัว (เชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน) ต้อง ตรวจพบ
ไม่น้อยกว่า 80% ของปริมาณที่แสดงบนฉลาก
(2) พลังงาน น้าตาลทั้งหมด ไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์ และคอเลสเตอรอล ต้อง ตรวจพบ
ไม่น้อยกว่า 80% และไม่เกิน 120% ของปริมาณที่แสดงบนฉลาก
(3) วิตามินและแร่ธาตุ ยกเว้นโซเดียม ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) วิตามินและแร่ธาตุตามธรรมชาติ ต้องตรวจพบไม่น้อยกว่า 80% ของปริมาณที่แสดง บนฉลาก
(ข) กรณีเติมวิตามินและแร่ธาตุ ต้องตรวจพบวิตามินและแร่ธาตุนั้น ไม่น้อยกว่า 100% ของ
ปริมาณที่แสดงบนฉลาก
(4) โซเดียม ต้องตรวจพบไม่น้อยกว่า 80% และไม่เกิน 120% ของปริมาณที่แสดงบนฉลาก
6.2 ร้อยละของความแตกต่างของสารอาหารระหว่างค่าที่ได้จ ากผลวิเ คราะห์และค่าที่แสดงบนฉลาก
ให้คานวณดังนี้ ร้อยละของความแตกต่าง (%) = ค่าที่ได้จากผลวิเคราะห์ x 100 ค่าที่แสดงบนฉลาก
6.3 ปริมาณของสารอาหารที่ตรวจพบตามข้อ 6.1 (3) ต้องไม่เกินปริมาณสูงสุดของสารอาหารที่ ยอมให้มีได้
ต่อหนึ่งหน่วยบริโภคหรือต่อวัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเติมสารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร (Nutrification)
ปริมาณสารอาหารที่แสดงบนฉลากอาหารต้องเป็นไปตามการยอมรับค่าความแตกต่างของสารอาหารระหว่าง
ผลวิเคราะห์และที่แสดงบนฉลาก และต้องสอดคล้องตามประกาศที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะด้วย
หน่วยงานที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์
รายชื่อและเงื่อนไขห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ สามารถศึกษารายละเอียดที่เว็บไซต์กองอาหาร หัวข้อ หลักเกณฑ์
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ -> ส่วนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการอาหารให้การยอมรับผลการตรวจวิเคราะห์อาหาร
หรือ https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/View.aspx?T=Contacts&TF=1&IDdata=13
การแสดงฉลากอาหาร
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรือ่ งการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ, ผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง และประกาศฯสาหรับอาหารชนิดนั้นๆ ให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ด้วย
แล้วแต่กรณี

-101. รายละเอียดที่ต้องแสดงบนฉลาก ต้องแสดงข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ ดังตาราง
ฉลากอาหาร

รายละเอียดที่ต้องแสดง

(1) ชื่ออาหาร

ที่จาหน่ายต่อ
ที่มิใช่จาหน่าย
ผู้บริโภคหรือผู้
โดยตรงต่อ
ปรุงหรือผู้แบ่ง ผู้บริโภคหรือมิใช่
บรรจุ หรือผู้ จาหน่ายต่อผู้แบ่ง
จาหน่ายอาหาร บรรจุ หรือมิใช่
จาหน่ายต่อผู้ปรุง
หรือมิใช่จาหน่าย
ต่อผู้จาหน่าย
อาหาร(1)



ที่ผลิต
เพื่อ
ส่งออก

หมายเหตุ

1. ชื่ออาหารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1.1) ชื่อเฉพาะของอาหาร ชื่อสามัญหรือชื่อที่ใช้เรียกอาหารตามปกติ
(1.2) ชื่อที่แสดงประเภทหรือชนิดของอาหาร
(1.3) ชื่อทางการค้า การใช้ชื่อนี้จะต้องมีข้อความแสดงประเภทหรือชนิด
ของอาหาร กากับที่ชื่ออาหารด้วย
2. ชื่ออาหารให้ระบุ “กัญชา” หรือ “กัญชง” หรือชื่อส่วนของกัญชาหรือ

หมายเหตุ 1 (1)ฉลากอาหารที่มิใช่จาหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค หรือมิใช่จาหน่ายต่อผู้แบ่งบรรจุ หรื อมิใช่จาหน่ายต่อผู้ปรุง หรือ มิใช่จาหน่ายต่อผู้จาหน่ายอาหาร อย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดตามข้อ
1,2,3,4,5 และ 7 โดยอาจแสดงข้อความเป็นภาษาอังกฤษแทนก็ได้ และต้องกากับข้อความ ข้อความ “เป็นวัตถุดิบสาหรับแปรรูปอาหารเท่านั้น ” หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในทานองเดี ยวกันไว้บนฉลากด้วย
ทั้งนี้ ต้องมีการแสดงรายละเอียดทั้งหมดเป็นภาษาไทยไว้ในคู่มือหรือเอกสารประกอบการจาหน่ายทุกครั้ง
กรณีผู้ผลิตอาหาร เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารของตนเอง หรือจาหน่ายให้แก่ผู้แปรรูปอาหารโดยมีข้อตกลงการให้ข้อมูลไว้แล้ว ให้ยกเว้นการแสดงส่วนประกอบเป็นร้อยละไว้ที่ฉลาก
หรือคู่มือหรือเอกสารประกอบการจาหน่าย

ฉลากอาหาร

รายละเอียดที่ต้องแสดง

ที่จาหน่ายต่อ
ที่มิใช่จาหน่าย
ผู้บริโภคหรือผู้
โดยตรงต่อ
ปรุงหรือผู้แบ่ง ผู้บริโภคหรือมิใช่
บรรจุ หรือผู้ จาหน่ายต่อผู้แบ่ง
จาหน่ายอาหาร บรรจุ หรือมิใช่
จาหน่ายต่อผู้ปรุง
หรือมิใช่จาหน่าย
ต่อผู้จาหน่าย
อาหาร(1)

ที่ผลิต
เพื่อ
ส่งออก

หมายเหตุ

กัญชงที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร
กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต้องมีคาว่า “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”
กากับชื่ออาหารด้วย
3. กรณีชื่ออาหารอาจท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ ยวกั บลักษณะเฉพาะของ
อาหารนั้นๆ รวมทั้งแหล่งกาเนิด ต้องระบุข้อความหนึ่งข้อความใดประกอบชื่อ
อาหารด้วยซึ่งอาจเป็นสารที่ใช้บรรจุหรือกรรมวิธีการผลิตหรือรูปลักษณะของ
อาหารหรือส่วนของพืชหรือสัตว์หรือแหล่งกาเนิดของอาหาร
4. กรณีใช้สารอาหาร/สารสาคัญของสารสกัด/ส่วนประกอบสาคัญเป็นส่วนของ
ชื่ออาหาร/คากากับชื่ออาหาร ต้องส่งผลวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารนั้น
5. อยูใ่ นตาแหน่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจน เช่น ส่วนสาคัญของฉลากด้านหน้า
หรือตาแหน่งอื่นที่ผบู้ ริโภคเห็นได้ชัดเจน
6. มีข้อความต่อเนื่องกันในแนวนอน
7. ตัวอักษรต้องอ่านได้ชัดเจนได้สัดส่วนสัมพันธ์กับขนาดพื้นที่ฉลาก โดยมี

ฉลากอาหาร

รายละเอียดที่ต้องแสดง

ที่จาหน่ายต่อ
ที่มิใช่จาหน่าย
ผู้บริโภคหรือผู้
โดยตรงต่อ
ปรุงหรือผู้แบ่ง ผู้บริโภคหรือมิใช่
บรรจุ หรือผู้ จาหน่ายต่อผู้แบ่ง
จาหน่ายอาหาร บรรจุ หรือมิใช่
จาหน่ายต่อผู้ปรุง
หรือมิใช่จาหน่าย
ต่อผู้จาหน่าย
อาหาร(1)

ที่ผลิต
เพื่อ
ส่งออก

หมายเหตุ

ข้อกาหนดความสูงของตัวอักษร ดังนี้
ขนาดพื้นที่ของฉลาก
ขนาดตัวอักษร
ตั้งแต่ 35 ตารางเซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
น้อยกว่า 35 ตารางเซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
8. สีข องพื้ นฉลากและสี ของข้ อ ความในฉลากต้ องใช้สี ที่ ตั ดกั น ซึ่ง ท าให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน
9. ฉลากทีแ่ สดงเครือ่ งหมายการค้า ต้องระบุคาว่า “ตรา” หรือ “เครื่องหมาย
การค้า”หรือ“เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน” กากับชื่อเครือ่ งหมายการค้า
นั้นด้วย โดยต้องมีลักษณะเห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่ายและขนาดตัวอักษรต้อง
สัมพันธ์กบั ขนาดพื้นที่ฉลาก

ฉลากอาหาร

รายละเอียดที่ต้องแสดง

(2) เลขสารบบอาหาร

(3) ชื่อและที่ตั้ง ของผู้ผ ลิตหรือ ผู้แบ่งบรรจุ หรือ
สานักงานใหญ่ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(3.1) อาหารที่ผลิตในประเทศ ให้แสดงชื่อและ
ที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ หรือแสดงชื่อและ
ที่ตั้งของสานักงานใหญ่ของผูผ้ ลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ
ก็ได้ โดยต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ กากับไว้ด้วย
(3.1.1) ข้อความว่า “ผู้ผลิต” หรือ “ผลิต
2

หมายเหตุ

(2)

ที่จาหน่ายต่อ
ที่มิใช่จาหน่าย
ผู้บริโภคหรือผู้
โดยตรงต่อ
ปรุงหรือผู้แบ่ง ผู้บริโภคหรือมิใช่
บรรจุ หรือผู้ จาหน่ายต่อผู้แบ่ง
จาหน่ายอาหาร บรรจุ หรือมิใช่
จาหน่ายต่อผู้ปรุง
หรือมิใช่จาหน่าย
ต่อผู้จาหน่าย
อาหาร(1)







ที่ผลิต
เพื่อ
ส่งออก

หมายเหตุ

(2)

ให้แสดงเลขสารบบอาหารในเครื่องหมาย
ด้วยตัวเลขที่มีสีตัดกับสีพื้นของกรอบ และมีขนาดไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร
สีของกรอบตัดกับสีพื้นของฉลาก

(3)

1. มีลักษณะเห็นได้ชัดเจน และอ่านได้ง่าย ขนาดของตัวอักษรต้องสัมพันธ์
กับขนาดของพื้นที่ฉลาก
2. สีของพื้นฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สที ี่ตัดกันซึ่งทาให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน

อาหารที่ผลิตเพื่อการส่งออก อาจเลือกแสดงเลขสารบบอาหาร หรือเลขสถานที่ผลิตอาหาร หรือชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้
ฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อการส่งออก ต้องแสดงชื่อประเทศผู้ผลิต และอาจเลือกแสดงชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตแทนเลขสารบบอาหารหรือเลขสถานที่ผลิตอาหาร

3(3)

ฉลากอาหาร

รายละเอียดที่ต้องแสดง

โดย” สาหรับกรณีเป็นผูผ้ ลิต
(3.1.2) ข้อความว่า “ผู้แบ่งบรรจุ” หรือ
“แบ่งบรรจุโดย” สาหรับกรณีเป็นผู้แบ่งบรรจุ
(3.1.3) ข้อความว่า “สานักงานใหญ่”
สาหรับกรณีเป็นผูผ้ ลิตหรือผู้แบ่งบรรจุทปี่ ระสงค์จะ
แสดงชื่อและที่ตั้งของสานักงานใหญ่
(4) ปริมาณของอาหารเป็นระบบเมตริก
(ก) อาหารทีเ่ ป็นผงหรือแห้ง ให้แสดงน้าหนักสุทธิ
(ข) อาหารที่เป็นของเหลว ให้แสดงปริมาตรสุทธิ
(ค) อาหารที่ มี ลัก ษณะครึ่ ง แข็ง ครึ่ ง เหลว อาจ
แสดงเป็นน้าหนักสุทธิหรือปริมาตรสุทธิก็ได้
กรณีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปเม็ดหรือแคปซูล
ให้แสดงจานวนบรรจุ

ที่จาหน่ายต่อ
ที่มิใช่จาหน่าย
ผู้บริโภคหรือผู้
โดยตรงต่อ
ปรุงหรือผู้แบ่ง ผู้บริโภคหรือมิใช่
บรรจุ หรือผู้ จาหน่ายต่อผู้แบ่ง
จาหน่ายอาหาร บรรจุ หรือมิใช่
จาหน่ายต่อผู้ปรุง
หรือมิใช่จาหน่าย
ต่อผู้จาหน่าย
อาหาร(1)





ที่ผลิต
เพื่อ
ส่งออก

หมายเหตุ

1. มีขนาดความสูงของตัวอักษรแล้วแต่กรณีดังนี้
ขนาดพื้นที่ของฉลาก
ขนาดตัวอักษร
ไม่เกิน 100 ตารางเซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
มากกว่า 100 ตารางเซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร
2. ให้แสดงไว้ในตาแหน่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจน
3. สีของพื้นฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ ตัดกั นซึ่ง ท าให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน

ฉลากอาหาร

รายละเอียดที่ต้องแสดง

ที่จาหน่ายต่อ
ที่มิใช่จาหน่าย
ผู้บริโภคหรือผู้
โดยตรงต่อ
ปรุงหรือผู้แบ่ง ผู้บริโภคหรือมิใช่
บรรจุ หรือผู้ จาหน่ายต่อผู้แบ่ง
จาหน่ายอาหาร บรรจุ หรือมิใช่
จาหน่ายต่อผู้ปรุง
หรือมิใช่จาหน่าย
ต่อผู้จาหน่าย
อาหาร(1)

ที่ผลิต
เพื่อ
ส่งออก

หมายเหตุ

4. การแสดงปริมาณของอาหารเป็นระบบเมตริก เช่น แสดงเป็น กรัม (ก.)
หรือ กิโลกรัม (กก.) หรือ มิลลิลิตร (มล.) หรือ ลิตร (ล.) หรือ เดซิลิตร (ดล.)
อาจแสดงเป็นภาษาอังกฤษร่วมด้วยก็ได้ เช่น gram (g.) หรือ Kilogram
(kg) หรือ milliliter (ml) หรือ Liter (l) หรือ Deciliter (dl) เป็นต้น
ตัวอย่าง กรณีจาหน่ายต่อผู้บริโภค (ต่อหน่วยภาชนะบรรจุ)
- ปริมาตรสุทธิ 100 มิลลิลิตร
- น้าหนักสุทธิ 300 กรัม
ตัวอย่าง กรณีจาหน่ายต่อผู้บริโภค (ภาชนะบรรจุย่อยในภาชนะบรรจุใหญ่)
- น้าหนักสุทธิ 300 กรัม (6 กรัม X 50 ซอง)
- น้าหนักสุทธิ 6 กรัม X 50 ซอง (Net weight 6 g.X 50 sticks)
- ปริมาตรสุทธิ 250 มิลลิลิตร X 12 กล่อง
ตัวอย่าง กรณีผ ลิตภัณฑ์ เสริมอาหารในรูปเม็ดหรือแคปซูล จาหน่ายต่อ
ผู้บริโภค
- บรรจุ 1 ขวด 50 แคปซูล (50 capsules)
- บรรจุกล่องละ 5 แผง (30 เม็ด)

ฉลากอาหาร
ที่จาหน่ายต่อ
ที่มิใช่จาหน่าย
ผู้บริโภคหรือผู้
โดยตรงต่อ
ปรุงหรือผู้แบ่ง ผู้บริโภคหรือมิใช่
บรรจุ หรือผู้ จาหน่ายต่อผู้แบ่ง
รายละเอียดที่ต้องแสดง
จาหน่ายอาหาร บรรจุ หรือมิใช่
จาหน่ายต่อผู้ปรุง
หรือมิใช่จาหน่าย
ต่อผู้จาหน่าย
อาหาร(1)
(5) ส่วนประกอบที่สาคัญเป็นร้อยละของน้าหนัก


โดยเรียงลาดับปริมาณจากมากไปน้อย ยกเว้น กรณี
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้แสดงปริมาณต่อ 1 หน่วย
บริโภค

ที่ผลิต
เพื่อ
ส่งออก

หมายเหตุ

1. มีขนาดความสูงของตัวอักษรแล้วแต่กรณีดังนี้
ขนาดพื้นที่ของฉลาก
ขนาดตัวอักษร
ไม่เกิน 100 ตารางเซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
มากกว่า 100 ตารางเซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร
ฉลากอาหารที่มี พื้นที่ ทั้ง แผ่ นน้อยกว่า 35 ตารางเซนติเ มตร การแสดง
ส่วนประกอบ อาจแสดงไว้บนหีบห่อของอาหารแทนได้
2. สีของพื้ นฉลากและสีของข้อ ความในฉลากต้องใช้สี ที่ ตั ดกั น ซึ่ง ท าให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน
3. ฉลากอาหารที่มิใช่จาหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้ปรุง
หรือผู้จาหน่ายอาหาร ต้องแสดงข้อความว่า “เป็นวัตถุดิบสาหรับแปรรูป
อาหารเท่านั้น” หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในทานองเดียวกันที่ฉลาก

ฉลากอาหาร

รายละเอียดที่ต้องแสดง

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารและพลังงานในฉลาก
จีดีเอ (GDA) และฉลากโภชนาการ สาหรับอาหารที่
ต้องแสดงฉลาก GDA

ที่จาหน่ายต่อ
ที่มิใช่จาหน่าย
ผู้บริโภคหรือผู้
โดยตรงต่อ
ปรุงหรือผู้แบ่ง ผู้บริโภคหรือมิใช่
บรรจุ หรือผู้ จาหน่ายต่อผู้แบ่ง
จาหน่ายอาหาร บรรจุ หรือมิใช่
จาหน่ายต่อผู้ปรุง
หรือมิใช่จาหน่าย
ต่อผู้จาหน่าย
อาหาร(1)


ที่ผลิต
เพื่อ
ส่งออก

หมายเหตุ

1. ขนาดความสูงของตัวอักษร
ขนาดพื้นที่ของฉลาก
ขนาดตัวอักษร
ทุกขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
2. สีของพื้นฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สที ี่ตัดกันซึ่งทาให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน
3. ฉลาก GDA ต้องมีรปู แบบและรายละเอียดสอดคล้องกับข้อกาหนดใน
บัญชีแนบท้ายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาหารที่ต้องแสดง
ฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ
4. ฉลากโภชนาการ ต้องมีรูปแบบและรายละเอียดสอดคล้องกับข้อกาหนด
ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย ฉลากโภชนาการ
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้

ฉลากอาหาร

รายละเอียดที่ต้องแสดง

ที่จาหน่ายต่อ
ที่มิใช่จาหน่าย
ผู้บริโภคหรือผู้
โดยตรงต่อ
ปรุงหรือผู้แบ่ง ผู้บริโภคหรือมิใช่
บรรจุ หรือผู้ จาหน่ายต่อผู้แบ่ง
จาหน่ายอาหาร บรรจุ หรือมิใช่
จาหน่ายต่อผู้ปรุง
หรือมิใช่จาหน่าย
ต่อผู้จาหน่าย
อาหาร(1)

ที่ผลิต
เพื่อ
ส่งออก

หมายเหตุ

4.1 แสดงกรอบข้อมูลโภชนาการแบบเต็ม ตามข้อ 1.1 ของบัญชี
หมายเลข 1 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541
เรื่อง ฉลากโภชนาการ
กรณีที่มกี ารแสดงข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการ เช่น “อุดมด้วย
โปรตีน” “มีไขมันอิ่มตัวต่า” หรือสารอาหารชนิดอื่นที่อยู่ในบัญชีหมายเลข
3 ท้ายประกาศฯ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการขาย หรือระบุกลุม่ ผู้บริโภคเฉพาะ
ในการส่งเสริมการขาย ต้องแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการแบบเต็ม ตามข้อ
1.1 ของบัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศฯ ด้วย
4.2 แสดงกรอบข้อมูลโภชนาการแบบย่อ ตามข้อ 1.2 ของบัญชี
หมายเลข 1 ท้ายประกาศฯ โดยให้แสดงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการเฉพาะ
พลังงานทั้งหมด ไขมันทั้งหมด โปรตีน คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด น้าตาล
โซเดียม แต่หากมีโคเลสเตอรอลต่อหนึง่ หน่วยบริโภคตั้งแต่ 2 มิลลิกรัมขึ้นไป
จะต้องแสดงปริมาณโคเลสเตอรอลด้วย

ฉลากอาหาร

รายละเอียดที่ต้องแสดง

(7) วัน เดือนและปีทึ่ควรบริโภคก่อนหรือ หมดอายุ
แล้วแต่กรณี ดังนี้
1. วัน เดือนและปี ควรบริโภคก่อนหรือหมดอายุ
กรณีอายุการเก็บรักษาไม่เกิน 90 วัน
2. วัน เดือนและปี หรือ เดือนและปี ควรบริโภค
ก่อนหรือหมดอายุ กรณีอายุการเก็บรักษาเกิน 90
วัน
การแสดงเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้

ที่จาหน่ายต่อ
ที่มิใช่จาหน่าย
ผู้บริโภคหรือผู้
โดยตรงต่อ
ปรุงหรือผู้แบ่ง ผู้บริโภคหรือมิใช่
บรรจุ หรือผู้ จาหน่ายต่อผู้แบ่ง
จาหน่ายอาหาร บรรจุ หรือมิใช่
จาหน่ายต่อผู้ปรุง
หรือมิใช่จาหน่าย
ต่อผู้จาหน่าย
อาหาร(1)





ที่ผลิต
เพื่อ
ส่งออก

หมายเหตุ

การตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการเพื่อแสดงฉลากโภชนาการแบบ
ย่อ อาจวิเคราะห์เฉพาะพลังงานทัง้ หมด ไขมันทั้งหมด โปรตีน
คาร์โบไฮเดรตทัง้ หมด น้าตาล โซเดียม และโคเลสเตอรอลได้
1. มีขนาดความสูงของตัวอักษรแล้วแต่กรณีดังนี้
ขนาดพื้นที่ของฉลาก
ขนาดตัวอักษร
ไม่เกิน 100 ตารางเซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
100-250 ตารางเซนติเมตร
ไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร
มากกว่า 250 ตารางเซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
2. ให้แสดงไว้ในตาแหน่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจน
3. กรณีการแสดง “หมดอายุ” ไว้ที่ด้านล่างหรือส่วนอื่น ต้องมีข้อความที่
ฉลากที่สื่อได้ชัดเจนว่าจะดู วัน เดือนและปี ที่ “หมดอายุ” ได้ที่ใด และอาจ
แสดงข้อความกากับวัน เดือนและปี ที่ “หมดอายุ” ไว้ด้วยอีกหรือไม่ก็ได้

ฉลากอาหาร

รายละเอียดที่ต้องแสดง

ที่จาหน่ายต่อ
ที่มิใช่จาหน่าย
ผู้บริโภคหรือผู้
โดยตรงต่อ
ปรุงหรือผู้แบ่ง ผู้บริโภคหรือมิใช่
บรรจุ หรือผู้ จาหน่ายต่อผู้แบ่ง
จาหน่ายอาหาร บรรจุ หรือมิใช่
จาหน่ายต่อผู้ปรุง
หรือมิใช่จาหน่าย
ต่อผู้จาหน่าย
อาหาร(1)

ที่ผลิต
เพื่อ
ส่งออก

หมายเหตุ

4. ให้แสดงวัน เดือนและปี เรียงตามลาดับ ทั้งนีอ้ าจแสดง “เดือน” เป็น
ตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้ กรณีที่มีการแสดงไม่เรียงตามลาดับ ต้องมีข้อความ
หรือตัวอักษรทีส่ ื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างชัดเจนถึงวิธีการแสดงข้อความ
ดังกล่าวกากับไว้ด้วย
5. สีของพื้นฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สที ี่ตัดกันซึ่งทาให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน
6. ทั้งนี้สามารถแสดงภาษาอื่นร่วมด้วยก็ได้ เช่น Manufacture date
- ตัวเลขที่ใช้อาจแสดงเป็นเลขอารบิกหรือเลขไทย
- การแสดงเดือน อาจแสดง ตัวเลข 2 หลัก หรือตัวอักษรเต็ม หรือ
ตัวอักษรย่อ เช่น 06 หรือ มิถุนายน หรือ มิ.ย.
- การแสดงปี อาจแสดง เป็นคริสตศักราช หรือพุทธศักราช โดยแสดงเป็น
ตัวเลข 4 หลัก หรือ 2 หลัก เช่น พ.ศ. 2557 หรือ 57 ค.ศ. 2014 หรือ 14

ฉลากอาหาร
ที่จาหน่ายต่อ
ที่มิใช่จาหน่าย
ผู้บริโภคหรือผู้
โดยตรงต่อ
ปรุงหรือผู้แบ่ง ผู้บริโภคหรือมิใช่
บรรจุ หรือผู้ จาหน่ายต่อผู้แบ่ง
รายละเอียดที่ต้องแสดง
จาหน่ายอาหาร บรรจุ หรือมิใช่
จาหน่ายต่อผู้ปรุง
หรือมิใช่จาหน่าย
ต่อผู้จาหน่าย
อาหาร(1)
(8) คาแนะนาในการเก็บรักษา โดยเฉพาะภายหลัง

การเปิดใช้

(9) วิธีเตรียม

ที่ผลิต
เพื่อ
ส่งออก

หมายเหตุ

1. ให้มี ลั ก ษณะเห็น ได้ชั ดเจน อ่ านได้ ง่าย และขนาดของตัว อัก ษรต้อ ง
สัมพันธ์กับขนาดของพื้นที่ฉลาก
2. สี ของพื้ นฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ ตั ดกั นซึ่ ง ท าให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน
1. ขนาดความสูงของตัวอักษร
ขนาดพื้นที่ของฉลาก
ขนาดตัวอักษร
ทุกขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562
2. สีของพื้นฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ ตัดกั นซึ่ง ท าให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน

ฉลากอาหาร

รายละเอียดที่ต้องแสดง

(10) การแสดงข้อมูลสาหรับผู้แพ้อาหาร
(1) กรณีมีการใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร
แสดงข้อความว่า
“ข้อมูลสาหรับผู้แพ้อาหาร : มี ……..” หรือ
(2) กรณีมีการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต
แสดงข้อความว่า
“ข้อมูลสาหรับผู้แพ้อาหาร : อาจมี ……..”หรือ
(3) กรณีที่ไม่แสดงข้อความ “ข้อมูลสาหรับผู้แพ้
อาหาร” อาจแสดงข้อความว่า “มี..............” หรือ
“อาจมี.................” ไว้ในกรอบ โดยสีของตัวอักษร
ต้องตัดกับสีพื้นของกรอบและสีของกรอบตัดกับสี
พื้นของฉลาก

ที่จาหน่ายต่อ
ที่มิใช่จาหน่าย
ผู้บริโภคหรือผู้
โดยตรงต่อ
ปรุงหรือผู้แบ่ง ผู้บริโภคหรือมิใช่
บรรจุ หรือผู้ จาหน่ายต่อผู้แบ่ง
จาหน่ายอาหาร บรรจุ หรือมิใช่
จาหน่ายต่อผู้ปรุง
หรือมิใช่จาหน่าย
ต่อผู้จาหน่าย
อาหาร(1)


ที่ผลิต
เพื่อ
ส่งออก

หมายเหตุ

1.มีขนาดความสูงของตัวอักษรแล้วแต่กรณีดังนี้
ขนาดพื้นที่ของฉลาก
ขนาดตัวอักษร
ไม่เกิน 100 ตารางเซนติเมตร
ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร
มากกว่า 100 ตารางเซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร
2. สีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นของฉลาก ขนาดตัวอักษรต้องไม่เล็กกว่า
ตัวอักษรที่แสดงส่วนประกอบและต้องแสดงไว้ที่ด้านล่างของการแสดง
ส่วนประกอบด้วย
3. ถ้าแสดงข้อความว่า “มี..............” หรือ “อาจมี.................” ไว้ในกรอบ
สีของตัวอักษรต้องตัดกับสีพื้นของกรอบและสีของกรอบตัดกับสีพื้นของฉลาก
4. ไม่ใช้บังคับกับอาหารที่มสี ารก่อภูมิแพ้หรือสารทีก่ ่อภาวะภูมิไวเกิน เป็น
ส่วนประกอบที่สาคัญ และมีการแสดงชื่ออาหารทีร่ ะบุชื่อสารก่อภูมิแพ้หรือ
สารที่กอ่ ภาวะภูมิไวเกินไว้ชัดเจนแล้ว เช่น นมผงดัดแปลงสาหรับทารก เป็นต้น

ฉลากอาหาร

รายละเอียดที่ต้องแสดง

(ความที่เว้นไว้ให้ระบุประเภทหรือชนิดของอาหารที่
มีสารก่อภูมิแพ้หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกิน)
ประเภทหรือชนิดของอาหารซึ่งมีสารก่อภูมิแพ้
หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกินตามวรรคหนึง่ ได้แก่
(1) ธัญพืชที่มีกลูเตน ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวไรย์
ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต สเปลท์ หรือสายพันธุ์ลูกผสม
ของธัญพืชดังกล่าว และผลิตภัณฑ์จากธัญพืชทีม่ ี
กลูเตนดังกล่าว ยกเว้น
(ก) กลูโคสไซรัป หรือเดกซ์โทรสที่ได้จาก
ข้าวสาลี
(ข) มอลโทเดกซ์ตริน จากข้าวสาลี
(ค) กลูโคสไซรัป จากข้าวบาร์เลย์
(ง) แอลกฮอล์ที่ได้จากการกลั่นเมล็ดธัญพืช

ที่จาหน่ายต่อ
ที่มิใช่จาหน่าย
ผู้บริโภคหรือผู้
โดยตรงต่อ
ปรุงหรือผู้แบ่ง ผู้บริโภคหรือมิใช่
บรรจุ หรือผู้ จาหน่ายต่อผู้แบ่ง
จาหน่ายอาหาร บรรจุ หรือมิใช่
จาหน่ายต่อผู้ปรุง
หรือมิใช่จาหน่าย
ต่อผู้จาหน่าย
อาหาร(1)

ที่ผลิต
เพื่อ
ส่งออก

หมายเหตุ

ตัวอย่าง กรณีมีการใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเช่น “ข้อมูลสาหรับผู้
แพ้อาหาร: มีผลิตภัณฑ์จากปลา”
ทั้งนี้ หากเป็นศัพท์เฉพาะต้องระบุชื่อสารก่อภูมิแพ้ให้ผบู้ ริโภคเข้าใจได้อย่าง
เห็นได้ชัด เช่น มีเคซีน (โปรตีนนม)
ตัวอย่าง กรณีมีการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต เช่น “ข้อมูลสาหรับผู้
แพ้อาหาร:อาจมีถั่วเหลือง”
ตัวอย่าง แสดงในกรอบ มีผลิตภัณฑ์จากปลา ไว้ในกรอบ โดยสีของ
ตัวอักษรต้องตัดกับสีพื้นของกรอบและสีของกรอบตัดกับสีพนื้ ของฉลาก

ฉลากอาหาร

รายละเอียดที่ต้องแสดง

(2) สัตว์น้าที่มีเปลือกแข็ง เช่น ปู กุ้ง กั้ง
ลอบเสตอร์ เป็นต้น และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้าที่มี
เปลือกแข็ง
(3) ไข่ และผลิตภัณฑ์จากไข่
(4) ปลา และผลิตภัณฑ์จากปลา ยกเว้น เจลาติน
จากปลาที่ใช้เป็นสารช่วยพาวิตามินและแคโรทีนอยด์
(5) ถั่วลิสง และผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง
(6) ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง
ยกเว้น
(ก) น้ามันหรือไขมันจากถั่วเหลืองที่ผ่าน
กระบวนการทาให้บริสทุ ธิ์

ที่จาหน่ายต่อ
ที่มิใช่จาหน่าย
ผู้บริโภคหรือผู้
โดยตรงต่อ
ปรุงหรือผู้แบ่ง ผู้บริโภคหรือมิใช่
บรรจุ หรือผู้ จาหน่ายต่อผู้แบ่ง
จาหน่ายอาหาร บรรจุ หรือมิใช่
จาหน่ายต่อผู้ปรุง
หรือมิใช่จาหน่าย
ต่อผู้จาหน่าย
อาหาร(1)

ที่ผลิต
เพื่อ
ส่งออก
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ฉลากอาหาร

รายละเอียดที่ต้องแสดง

(ข) โทโคเฟอรอลผสม, ดี-แอลฟา-โทโค
เฟอรอล, หรือ ดีแอล-แอลฟา-โทโคเฟอรอล หรือ
ดี-แอลฟา-โทโคเฟอริลแอซีเทต, หรือ ดีแอลแอลฟา-โทโคเฟอริลแอซีเทต หรือ ดี-แอลฟาโทโคเฟอริลแอซิดซักซิเนต ที่ได้จากถั่วเหลือง
(ค) ไฟโตสเตอรอล และไฟโตสเตอรอล
เอสเตอร์ที่ได้จากน้ามันถั่วเหลือง
(ง) สตานอลเอสเตอร์จากพืชทีผ่ ลิตจาก
สเตอรอลของน้ามันพืชที่ได้จากถั่วเหลือง
(7) นม และผลิตภัณฑ์จากนม รวมถึงแลคโตส
ยกเว้น แลคติทอล
(8) ถั่วที่มีเปลือกแข็ง และผลิตภัณฑ์จากถั่วที่มี
เปลือกแข็ง เช่น อัลมอนต์ วอลนัท พีแคน เป็นต้น

ที่จาหน่ายต่อ
ที่มิใช่จาหน่าย
ผู้บริโภคหรือผู้
โดยตรงต่อ
ปรุงหรือผู้แบ่ง ผู้บริโภคหรือมิใช่
บรรจุ หรือผู้ จาหน่ายต่อผู้แบ่ง
จาหน่ายอาหาร บรรจุ หรือมิใช่
จาหน่ายต่อผู้ปรุง
หรือมิใช่จาหน่าย
ต่อผู้จาหน่าย
อาหาร(1)

ที่ผลิต
เพื่อ
ส่งออก
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ฉลากอาหาร

รายละเอียดที่ต้องแสดง

ที่จาหน่ายต่อ
ที่มิใช่จาหน่าย
ผู้บริโภคหรือผู้
โดยตรงต่อ
ปรุงหรือผู้แบ่ง ผู้บริโภคหรือมิใช่
บรรจุ หรือผู้ จาหน่ายต่อผู้แบ่ง
จาหน่ายอาหาร บรรจุ หรือมิใช่
จาหน่ายต่อผู้ปรุง
หรือมิใช่จาหน่าย
ต่อผู้จาหน่าย
อาหาร(1)

(9) ซัลไฟต์ ที่มปี ริมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 10
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
(11) ถ้ามีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร หรือมีวัตถุเจือ 
ปนอาหารติดมากับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร
หรือเป็นส่วนประกอบของอาหารในปริมาณที่
เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของการใช้วัตถุเจือปน
อาหาร ให้แสดงอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
1. ชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับชื่อ
เฉพาะ หรือ International Numbering System:
INS for Food Additives ยกเว้น
- กรณีวัตถุให้ความหวานแทนน้าตาล วัตถุกันเสีย
และวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร ให้ระบุ หน้าที่และชื่อ
เฉพาะ
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หมายเหตุ

1.มีลักษณะเห็นได้ชัดเจน และอ่านได้ง่าย ขนาดของตัวอักษรต้องสัมพันธ์กบั
ขนาดของพื้นที่ฉลาก
2.สีของพื้นฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งทาให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน
ตัวอย่าง การแสดงวัตถุเจือปนอาหารบนฉลากอาหาร
แสดงชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับ ชื่อเฉพาะ
- อิมัลซิไฟเออร์ (เลซิติน)
- สารทาให้คงตัว (โพแทสเซียมซิเตรด)
แสดงชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับ ตัวเลขตาม INS
number
- สารควบคุมความเป็นกรด (INS 270)

ฉลากอาหาร

รายละเอียดที่ต้องแสดง

- กรณีสีธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์ ให้ระบุ สี
ธรรมชาติ/สีสัเคราะห์ ตามด้วยชื่อเฉพาะหรือ INS
number
2. ข้อความว่า “วัตถุเจือปนอาหาร” แทนชื่อกลุ่ม
หน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารได้ร่วมกับชื่อเฉพาะ
หรือร่วมกับตัวเลขตาม International
Numbering System: INS for Food Additives
การแบ่งกลุม่ วัตถุเจือปนอาหารตามหน้าที่ด้าน
เทคโนโลยี (Function of Food Additive) ให้ดูที่
ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คาชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
พ.ศ.2560 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2562

ที่จาหน่ายต่อ
ที่มิใช่จาหน่าย
ผู้บริโภคหรือผู้
โดยตรงต่อ
ปรุงหรือผู้แบ่ง ผู้บริโภคหรือมิใช่
บรรจุ หรือผู้ จาหน่ายต่อผู้แบ่ง
จาหน่ายอาหาร บรรจุ หรือมิใช่
จาหน่ายต่อผู้ปรุง
หรือมิใช่จาหน่าย
ต่อผู้จาหน่าย
อาหาร(1)
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หมายเหตุ

- สารให้ความข้นเหนียว (INS 412)
แสดงวัตถุเจือปนอาหารบนฉลากอาหาร กรณีวัตถุให้ความหวานแทน
น้าตาล วัตถุกันเสียและวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร
- วัตถุให้ความหวานแทนน้าตาล (แอสปาแตม)
- วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร (โมโนโซเดียมกลูตาเมต, ไดโซเดียม 5 ไรโบนิ
วคลีโอไทด์)
แสดงวัตถุเจือปนอาหารบนฉลากอาหาร กรณีสีธรรมชาติหรือสีสงั เคราะห์
- สีธรรมชาติ (สารสกัดจากเปลือกองุ่น)
- สีสังเคราะห์ (101(i)
แสดงข้อความว่า “วัตถุเจือปนอาหาร” แทนชื่อกลุม่ หน้าที่ของวัตถุเจือ
ปนอาหารร่วมกับชื่อเฉพาะ หรือ INS number
- วัตถุเจือปนอาหาร (เลซิติน)
- วัตถุเจือปนอาหาร (INS 270)

ฉลากอาหาร

รายละเอียดที่ต้องแสดง

(12) ข้อความ “แต่งกลิ่นธรรมชาติ” หรือ “แต่ง
กลิ่นเลียนแบบธรรมชาติ หรือ “แต่งกลิ่น
สังเคราะห์”

ที่จาหน่ายต่อ
ที่มิใช่จาหน่าย
ผู้บริโภคหรือผู้
โดยตรงต่อ
ปรุงหรือผู้แบ่ง ผู้บริโภคหรือมิใช่
บรรจุ หรือผู้ จาหน่ายต่อผู้แบ่ง
จาหน่ายอาหาร บรรจุ หรือมิใช่
จาหน่ายต่อผู้ปรุง
หรือมิใช่จาหน่าย
ต่อผู้จาหน่าย
อาหาร(1)


(13) ข้อความ “คาเตือน”



(14) ข้อความ
(ก) “เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควร
รับประทาน”
(ข) “หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทาน
ทันที”
(ค) “ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC และ CBD ควร
ระวังในการรับประทาน”
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เพื่อ
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หมายเหตุ

ตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจนในบริเวณเดียวกับข้อความอื่น ๆ บนฉลาก
ตัวอย่าง
- แต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติ
- แต่งกลิ่นสังเคราะห์
1. ตัวอักษรไม่เล็กกว่า 1.5 มม. ในกรอบสี่เหลี่ยม สีของอักษรตัดกับสีของ
พื้นกรอบ และสีกรอบตัดกับสีของพื้นฉลาก
1. สีของพื้นฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สที ี่ตัดกันซึ่งทาให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน

ฉลากอาหาร

รายละเอียดที่ต้องแสดง

ที่จาหน่ายต่อ
ที่มิใช่จาหน่าย
ผู้บริโภคหรือผู้
โดยตรงต่อ
ปรุงหรือผู้แบ่ง ผู้บริโภคหรือมิใช่
บรรจุ หรือผู้ จาหน่ายต่อผู้แบ่ง
จาหน่ายอาหาร บรรจุ หรือมิใช่
จาหน่ายต่อผู้ปรุง
หรือมิใช่จาหน่าย
ต่อผู้จาหน่าย
อาหาร(1)

(ง) “อาจทาให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่
ยานพาหนะ หรือทางานเกี่ยวกับเครือ่ งจักรกล”
(จ) “มีสาร THC ไม่เกิน 1.6 มิลลิกรัมต่อหน่วย
บรรจุ”
(ช) “ไม่ควรบริโภคเกินวันละ 2 หน่วยบรรจุ”
(ซ) ข้อความอื่นตามทีร่ ัฐมนตรีประกาศกาหนด
(16) คาเตือนอื่นๆ ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะ ใน 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง การ
แสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขของผลิตภัณฑ์อาหาร
นั้นๆ

ที่ผลิต
เพื่อ
ส่งออก
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1. สีของพื้นฉลากและสีของข้อความในฉลากต้องใช้สที ี่ตัดกันซึ่งทาให้
ข้อความที่ระบุอ่านได้ชัดเจน
ตัวอย่าง ข้อความคาเตือนสาหรับอาหารที่มสี ่วนประกอบของว่านหางจระเข้
“เด็กไม่ควรรับประทาน”
“ไม่ใช่อาหารทางการแพทย์” และ
“หยุดบริโภคเมือ่ มีอาการผิดปกติ”
ด้วยตัวอักษรสีแดง ขนาดตัวอักษรไม่ต่ากว่า 2 มิลลิเมตร เห็นได้ชัดเจนใน

ฉลากอาหาร

รายละเอียดที่ต้องแสดง

ที่จาหน่ายต่อ
ที่มิใช่จาหน่าย
ผู้บริโภคหรือผู้
โดยตรงต่อ
ปรุงหรือผู้แบ่ง ผู้บริโภคหรือมิใช่
บรรจุ หรือผู้ จาหน่ายต่อผู้แบ่ง
จาหน่ายอาหาร บรรจุ หรือมิใช่
จาหน่ายต่อผู้ปรุง
หรือมิใช่จาหน่าย
ต่อผู้จาหน่าย
อาหาร(1)
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กรอบสีเ่ หลี่ยม สีของกรอบตัดกับสีของพื้นฉลาก
ตัวอย่าง ข้อความคาเตือนสาหรับอาหารที่ใช้แอสพาร์เทมเป็นสารให้
ความหวานแทนน้าตาลหรือวัตถุให้ความ
“ผู้ทมี่ ีสภาวะฟินลิ คีโตนูเรีย ผลิตภัณฑ์นี้มฟี ินิลอลานีน”
ตัวอย่าง ข้อความคาเตือนสาหรับอาหารเป็นเมล็ดเชีย (Chia seed) และ
อาหารทีม่ ีส่วนประกอบของเมล็ดเชีย (Chia seed)
“บริโภคไม่เกินวันละ 15 กรัม และดืม่ น้าตาม 1-2 แก้ว” สาหรับเมล็ดเชีย
หรือเมล็ดเชียบดผง 100%
“มีส่วนประกอบของเมล็ดเชีย” สาหรับกรณีเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
อาหารอื่นๆ
ตัวอย่าง ข้อความคาเตือนสาหรับอาหารเป็นแก่นตะวัน และอาหารทีม่ ี
ส่วนประกอบของแก่นตะวัน
“การบริโภคผลิตภัณฑ์ในปริมาณมาก อาจทาให้เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อได้”

-312. ฉลากของอาหารต้องไม่ทาให้เข้าใจผิดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างอาหารกับข้อความ รูป รูปภาพ
รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือเครื่องหมายการค้าที่แนะนาผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น
3. ฉลากที่มีข้อความ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย ตราหรือเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นภาษาใดที่ปรากฏในฉลาก ต้อง
3.1 ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร หรือไม่ทาให้เข้าใจผิดในสาระสาคัญ
3.2 ไม่แสดงถึงชื่ออาหาร ส่วนประกอบอาหาร อัตราส่วนของอาหาร ปริมาณของอาหารหรือแสดงถึงสรรพคุณ
ของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อ
3.3 ไม่ทาให้เข้าใจว่ามีวัตถุตามข้อความ ชื่อ รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมายหรือเครื่องหมายการค้าดังกล่าว
ผสมอยู่ในอาหารโดยที่ไม่มีวัตถุนั้นผสมอยู่ หรือมีผสมอยู่ในปริมาณที่ไม่อาจแสดงสรรพคุณ
3.4 ไม่พ้องเสียง พ้องรูป กับคาหรือข้อความที่สื่อถึงคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณอันเป็นการโอ้อวด หรือ
เป็นเท็จ หรือเกินจริง หรือหลอกลวงทาให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
คาพ้องรูป หมายถึง คาที่มีรูปเขียนเหมือนกัน ใช้พยัญชนะ สระ เครื่องหมายวรรณยุกต์ ตัวสะกด และตัวการันต์
อย่างเดียวกัน คาพ้องรูปมีทงั้ ที่อ่านออกเสียงเหมือนกันและอ่านออกเสียงต่างกัน ตัวอย่างคาพ้องรูปที่ออกเสียงต่างกัน
เช่น เพลา (แกน) กับ เพลา (เวลา), สระ (น้า) กับ สระ (ที่ออกเสียงว่า สะ-หระ) พยาธิ (ตัวพยาธิในร่างกาย) กับ พยาธิ
(โรคภัยไข้เจ็บ) สาหรับคาพ้องรูปทีอ่ ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มคี วามหมายต่างกัน ตัวอย่างเช่น ขัน (ภาชนะสาหรับตัก)
น้า (ใส่น้า) ขัน (อาการร้องของไก่และนกบางชนิด) ขัน (ขาหรือนึกอยากหัวเราะ) ขัน (ทาให้ตึง ทาให้แน่น)
คาพ้องเสียง หมายถึง คาที่ออกเสียงเหมือนกัน ตัวเขียนกับความหมายต่างกัน เช่น ส้อม (เครื่องใช้จิ้มอาหาร)
กับ ซ่อม (ทาสิ่งที่ชารุดให้คืนดี), ข้า (คาใช้แทนตัวผู้พูด) ข้า (คนรับใช้) กับ ค่า (มูลค่าหรือราคา) กับ ฆ่า (ทาให้ตาย),
เคี่ยว (ต้มให้เดือดนานๆหรือไม่หยุดหย่อน) กับ เขี้ยว (ฟัน)
3.5 ไม่ขัดกับวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามของไทยหรือส่อไปในทางทาลายคุณค่าของภาษาไทย
3.6 ไม่ส่งเสริมหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยก หรือผลกระทบในเชิงลบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม
ต่อสังคม วัฒนธรรม ประเพณี หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเพศ ภาษาและความรุนแรง
4. การแสดงข้อความกล่าวอ้างบนฉลากเกี่ยวกับสารหรือส่วนประกอบอื่นใดในอาหาร ต้อง
4.1 ไม่ใช้กับอาหารที่มปี ระกาศกระทรวงสาธารณสุขกาหนดห้ามใช้ หรืออาหารที่โดยธรรมชาติของอาหารนั้น
ไม่มีสารนั้น หรืออาหารที่ในกระบวนการผลิตไม่มีสารนั้นเกิดขึ้น
4.2 ไม่เป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
4.3 ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในผลิตภัณฑ์
5. ฉลากของอาหารต้องปิด ติด หรือแสดงไว้ในที่เปิดเผยทีภ่ าชนะบรรจุและ/หรือหีบห่อของภาชนะบรรจุอาหาร
และมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีขนาดของฉลากสัมพันธ์กับพื้นที่ของภาชนะบรรจุหรือหีบห่อนั้นๆ
6. กรณีการใช้คาว่า “ใหม่” สาหรับสินค้าใหม่หรือเริ่มวางจาหน่าย เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี
7. กรณีประสงค์แสดงข้อความหรือเครือ่ งหมายการได้รับรองมาตรฐานระบบการผลิต เช่น HACCP หรือ ฮาลาล
(Halal) หรือเกษตรอินทรีย์ (Organic) เป็นต้น ให้ปฏิบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง
หลักเกณฑ์การแสดงข้อความหรือเครื่องหมายการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร

-328. กรณีประสงค์แสดงข้อความ “จุลินทรีย์โพรไบโอติก” เชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อเชื้อจุลินทรีย์
โพรไบโอติก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร และส่งรายงาน
ผลตรวจวิเคราะห์ของสกุล (genus) ชนิด (species) สายพันธุ์ (strain) และปริมาณจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่ยังมีชีวิตอยู่
คงเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 106 CFU ต่ออาหาร 1 กรัม ตลอดอายุการเก็บรักษาของอาหารนั้น
การแก้ไขรายการทะเบียนตารับอาหารหรือขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร
1. กรณีผลิตภัณฑ์ได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว หากประสงค์จะแก้ไขรายละเอียดไว้ ดังเช่น ขนาดและภาชนะบรรจุ
ฉลากอาหาร สูตรส่วนประกอบ สามารถทาได้โดยการยื่นคาขอแก้ไขรายการทะเบียนตารับอาหาร (แบบ อ.19) หรือ
แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แล้วแต่กรณี) พร้อมเอกสารและหลักฐาน
2. การแก้ไขสูตรส่วนประกอบ ต้องไม่เป็นการแก้ไขจนกระทั่งเปลี่ยนชนิดและลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น ไม่เปลี่ยน
จากผลิตภัณฑ์ธัญชาติสาหรับอาหารเช้า เป็นเครื่องดื่มจากธัญชาติ เป็นต้น
3. การแก้ไขสูตรส่วนประกอบที่มผี ลกระทบกับชนิด และ/หรือปริมาณสารอาหารที่สง่ ผลต่อค่าความคลาดเคลื่อน
ของสารอาหารกลุ่ม Macronutrient หรือ Micronutrient ให้ส่งผลวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารอาหาร ด้วย
4. การแก้ไขข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหารที่มีผลให้ไม่สอดคล้องกับการยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนของ
ผลวิเคราะห์กับฉลากอาหาร ต้องส่งผลวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารอาหารใหม่ และปริมาณสารอาหารที่แสดงบน
ฉลากอาหารต้องสอดคล้องตามการยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนของผลวิเคราะห์สารอาหาร กับฉลากอาหาร

-33ตัวอย่างการแก้ไขรายการทะเบียนตารับอาหารหรือขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร, เอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณา
ลาดับ
รายการแก้ไข
1. เพิ่ม หรือ แก้ไขขนาด
บรรจุ

2.

3.

เอกสาร
1. แบบ อ.19 (1 ฉบับ) หรือแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (2 ฉบับ)
(ฉบับจริง) (แล้วแต่กรณี)
2. แบบ อ.18 ฉบับจริง หรือสาเนาแบบคาขออนุญาตการใช้ฉลากอาหาร จานวน 1 ฉบับ (แล้วแต่กรณี)
3. สาเนาหนังสือมอบอานาจ 1 ฉบับ
เพิ่มหรือแก้ไขชนิดของ 1. แบบ อ.19 (1 ฉบับ) หรือแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (2 ฉบับ)
ภาชนะบรรจุ
(ฉบับจริง) (แล้วแต่กรณี)
2. แบบ อ.18 ฉบับจริง หรือสาเนาแบบคาขออนุญาตการใช้ฉลากอาหาร จานวน 1 ฉบับ (แล้วแต่กรณี)
3. ฉลากอาหารใหม่ 2 ฉบับ (หากแบบฉลากอาหารของภาชนะบรรจุทขี่ อเพิ่ม ต่างจากที่ได้รับอนุญาตไว้)
4. เอกสารหรือหลักฐานที่สนับสนุนการแสดงข้อความ หรือสัญลักษณ์บนฉลากอาหาร (ถ้ามี) 1 ฉบับ
5. เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกีย่ วข้อง (ถ้ามี) 1 ฉบับ
6. สาเนาหนังสือมอบอานาจ 1 ฉบับ
เพิ่ม หรือ แก้ไขแบบ 1. แบบ อ.19 (1 ฉบับ) หรือแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (2 ฉบับ)
ฉลากอาหาร
(ฉบับจริง) (แล้วแต่กรณี)
2. ฉลากอาหาร แล้วแต่กรณี ดังนี้
- แก้ไขแบบฉลากอาหาร ส่งฉลากอาหารใหม่ 2 ฉบับ และส่งฉลากอาหารที่ได้รับอนุญาตและยังมีผล
บังคับใช้ (ฉบับจริง)
- เพิ่มแบบฉลากอาหาร ส่งฉลากอาหารฉบับใหม่ 2 ฉบับ
3. เอกสารหรือหลักฐานที่สนับสนุนการแสดงข้อความ หรือสัญลักษณ์บนฉลากอาหาร (ถ้ามี) 1 ฉบับ
4. เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกีย่ วข้อง (ถ้ามี) 1 ฉบับ
5. สาเนาหนังสือมอบอานาจ 1 ฉบับ

การพิจารณา
- เหมาะสมกับปริมาณการบริโภค
- ไม่ขัดกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกีย่ วข้อง

ชนิดของภาชนะบรรจุ
- ต้องไม่ขดั กับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนั้นๆ
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ภาชนะบรรจุ
- ต้องได้รับอนุญาตเครื่องจักร จากฝ่ายสถานที่แล้ว
- การพิจารณาฉลากอาหาร ให้ดาเนินการตามข้อ 3

- แสดงฉลากอาหารให้เป็นไปตามประกาศฯว่าด้วยเรื่อง
การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ และเรื่อง
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสว่ นประกอบของส่วนของกัญชา
หรือกัญชง และประกาศกระทรวงสาธารณสุขอื่นที่
เกี่ยวข้อง
- การแก้ไขฉลากอาหาร หากประสงค์จะใช้ฉลากอาหาร
ฉบับเดิมที่คงเหลืออยู่หลังจากได้รับอนุญาตฉลากอาหาร
ฉบับใหม่ จะต้องชี้แจงเหตุผลความจาเป็นในการใช้ฉลาก
อาหารฉบับเดิมพร้อมระยะเวลาการใช้ฉลากอาหารเดิม
(ไม่เกิน 1 ปี) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วย

-34ลาดับ
รายการแก้ไข
4 แก้ไขชื่อหรือที่ตงั้
ผู้ผลิตอาหาร (กรณี
ผลิต/แบ่งบรรจุ)

5.

6.

แก้ไขชื่ออาหาร และ/
หรือ ชื่อตรา/
เครื่องหมายการค้า

แก้ไขสูตร
ส่วนประกอบ หรือ
กรรมวิธีการผลิต

เอกสาร
1. แบบ อ.19 (1 ฉบับ) หรือแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (2 ฉบับ)
(ฉบับจริง) (แล้วแต่กรณี)
2. แบบ อ.18 ฉบับจริง หรือสาเนาแบบคาขออนุญาตการใช้ฉลากอาหาร จานวน 1 ฉบับ (แล้วแต่กรณี)
3. สาเนาแบบอ.2,สบ1,สบ.2 แล้วแต่กรณี 1 ฉบับ
4. ฉลากอาหารฉบับใหม่ 4 ฉบับและส่งฉลากอาหารฉบับเดิมที่ได้รับอนุญาตและยังมีผลบังคับใช้ฉบับจริง
1. แบบ อ.19 (1 ฉบับ) หรือแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (2 ฉบับ)
(ฉบับจริง) (แล้วแต่กรณี)
2. แบบ อ.18 ฉบับจริง หรือสาเนาแบบคาขออนุญาตการใช้ฉลากอาหาร จานวน 1 ฉบับ (แล้วแต่กรณี)
3. ฉลากอาหารฉบับใหม่ 2 ฉบับ และส่งฉลากอาหารฉบับเดิมทีไ่ ด้รับอนุญาตและยังมีผลบังคับใช้
4. แจ้งรายละเอียดที่ประสงค์จะแก้ไข พร้อมเหตุผลการแก้ไข จากผู้ผลิต จานวน 1 ฉบับ
5. เอกสารหรือหลักฐานที่สนับสนุนการแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์บนฉลากอาหาร (ถ้ามี) 1 ฉบับ
6. เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกีย่ วข้อง (ถ้ามี) 1 ฉบับ
7. สาเนาหนังสือมอบอานาจ 1 ฉบับ
1. แบบ อ.19 (1 ฉบับ) หรือแบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (2 ฉบับ)
(ฉบับจริง) (แล้วแต่กรณี)
2. ฉลากอาหารฉบับใหม่ 2 ฉบับ และส่งฉลากอาหารที่ได้รับอนุญาตและยังมีผลบังคับใช้ ฉบับจริง
(หากแบบฉลากอาหาร ต่างจากที่ได้รบั อนุญาต)
3. แจ้งรายละเอียดที่ประสงค์จะแก้ไขพร้อมเหตุผลการแก้ไข
4. หนังสือแจ้งสูตรส่วนประกอบ/กรรมวิธีการผลิตพร้อมเหตุผล ฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
5. เอกสารเปรียบเทียบสูตรส่วนประกอบปัจจุบันและใหม่ 1 ฉบับ
6. เอกสารหรือหลักฐานที่สนับสนุนการแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์บนฉลากอาหาร (ถ้ามี) 1 ฉบับ
7. เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกีย่ วข้อง (ถ้ามี) 1 ฉบับ
8. สาเนาหนังสือมอบอานาจ 1 ฉบับ

การพิจารณา
- สถานที่ผลิตต้องได้รับอนุญาตให้แก้ไขชื่อหรือทีต่ ั้ง
เรียบร้อยแล้ว

- มีเหตุผลในการแก้ไขที่เหมาะสม
- การพิจารณาชื่ออาหาร และ/หรือ ชื่อตรา/
เครื่องหมายการค้าตามหลักเกณฑ์ชื่ออาหาร ชื่อตรา/
เครื่องหมายการค้า

- มีเหตุผลในการแก้ไขที่เหมาะสม
- การแก้ไขสูตรส่วนประกอบต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเปลีย่ นแปลงสูตรส่วนประกอบหลัก
หรือทาให้ลักษณะอาหารเปลีย่ นแปลงลักษณะไปมาก
หากมีความซับซ้อนจะพิจารณาอนุญาตโดยคณะทางาน
กลุ่มกากับดูแลก่อนออกสู่ตลาดเป็นรายๆไป
- การแก้ไขกรรมวิธีการผลิตต้องสอดคล้องกรรมวิธีการ
ผลิตที่ระบุในกฎหมาย

