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ค ำถำม-ค ำตอบ เกี่ยวกับอำหำร 

ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
ส่วนที่ 1 กำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำน OPEN ID และกำรขอใช้สิทธิ์เข้ำระบบ E-Submission 

1 ท าอย่างไรถึงจะสามารถเข้าใช้งาน ในระบบ 
E-Submission ได้ ? 

การเข้าใช้งานระบบ E-Submission ต้องด าเนินการ 2 ข้อ  
(** สามารถท าข้อใดก่อนก็ได้ **)  
ข้อ 1. สร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบ Open ID ผ่านระบบของส านักงาน
รัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) www.egov.go.th 
(หากมีปัญหา ในการสมัครเพ่ือสร้างบัญชีผู้ใช้งาน โปรดติดต่อ 
contact@ega.or.th หรือ โทร 0 2612 6000  
ข้อ 2. ยื่นหนังสือมอบอ านาจและหลักฐานประกอบเพื่อขอสิทธิ์เข้าใช้
ระบบอาหาร (ยื่นแค่ครั้งเดียว จนกว่าหนังสือมอบอ านาจจะหมดอายุ)  
- กรณีสถานท่ีที่ได้รับอนุญาตอยู่ต่างจังหวัดให้ติดต่อ ส านักงาน 
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) จังหวัดนั้น ๆ  
- หากที่ตั้งอยู่ กทม. ให้ติดต่อที่ ห้อง 325 ชั้น 3 ตึก อย. โทร. 0-
2590 – 7090  ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 5 
ชั้น 3 ห้อง 325  โทร. 0-2590 –7090  
โดยต้องยื่นหลักฐานการได้รับมอบอ านาจในการยื่นค าขออนุญาตด้าน
อาหาร ได้แก่  
1). หนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (30บาท/ผู้รับมอบ
อ านาจ)  
- กรณีผู้มอบอ านาจเป็นนิติบุคคล ผู้มอบอ านาจต้องครบถ้วนตาม 
หนังสือรับรองนิติบุคคล เช่น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและ 
ประทับตราส าคัญของบริษัท เป็นต้น และต้องแนบหนังสือรับรองนิติ 
บุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์ มาด้วย  
- ถ่ายเอกสารหนังสือมอบอ านาจ (ท่ีติดอากรแสตมป์แล้ว 1 ฉบับ)  
2). ส าเนาหน้าบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และอ่านได้อย่างชัดเจน 
ของ  
- ผู้มอบอ านาจ หรือ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทได้  
- ผู้รับมอบอ านาจ (ผู้ยื่นค าขอ) (หลังจากยื่นหนังสือมอบอ านาจ
เจ้าหน้าที่จะเปิดสิทธิ์ให้ใช้ระบบอาหาร เพ่ือยื่นค าขอตามที่ได้รับมอบ
อ านาจไว้ตามระยะเวลาที่ระบุในหนังสือมอบอ านาจ หากไม่ระบุจะ
ก าหนดให้สิทธิ์นี้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี) 

2 2. หากพบปัญหาในการสมัคร Open ID 
ต้องติดต่อกับหน่วยงานใด? 

ติดต่อสอบถามส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
(สรอ.) ผ่านทาง contact@ega.or.th หรือ โทรศัพท์(+66) 0 2612 
6000 ได้โดยตรง (ไม่ต้องติดต่อผ่าน อย. หรือ สสจ.) 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
3 3. ส าหรับผู้ประกอบการที่มี Open ID ของ 

สรอ. แล้ว เช่น เคยใช้ในการขอ LPI กับ
ส านักด่านอาหารและยา จะต้องสมัคร 
Open ID เพ่ือเข้าใช้ ระบบ E-Submission 
อาหาร อีก หรือไม่ 

Open ID ที่ได้จาก สรอ. จะสามารถใช้กับระบบสารสนเทศทุกระบบ
ของ อย. ได้ เลยโดยไม่ต้องขอใหม่ เพียงแต่ต้องยื่นหนังสือมอบ
อ านาจการยื่นค าขอด้านอาหาร เพ่ือขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ
อาหาร โดยใช้หลักฐานตามค าตอบข้อ 2 

4 สถานที่ผลิต 1 แห่ง สามารถขอ Open ID 
ได้กี่รหัส? 

Open ID เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล ตามเลขบัตรประชาชน มิใช่หน่วยงาน 
ดังนั้นไม่มี การจ ากัดจ านวนรหัสต่อสถานที่ผลิต ขึ้นอยู่กับสถานที่ผลิต
นั้น ๆ ว่าจะมอบอ านาจ ให้ผู้มายื่นค าขอกี่คน (ควรใช้ e-mail ส่วนตัว 
ตอนสมัคร Open ID เนื่องจากจะต้องยืนยันตัวบุคคล ผ่านทาง e-
mail ด้วย) 

5 Login เข้าระบบ e-submission ด้วย 
Open ID ที่สมัครกับทาง สรอ. แล้ว แต่
ระบบแจ้งว่า ไม่มีข้อมูลการ มอบอ านาจ 
ต้องด าเนินการอย่างไร 

ต้องยื่นหนังสือมอบอ านาจและหลักฐานประกอบเพ่ือขอสิทธิ์เข้าใช้
ระบบอาหาร ก่อน 

6 กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มี อ านาจลง
นาม และสร้างบัญชี Open ID แล้ว 
สามารถเข้าใช้ระบบ e-submission ได้เลย
หรือไม่ ? 

ต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน เช่น บัตรประชาขน ที่แสดงว่าท่านเป็นผู้
มีอ านาจจริง 
มาแจ้งขอใช้สิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ อย. 
ก่อน 

7  ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ยื่น เช่น 
e-mail เพ่ือใช้ติดต่อ ต้อง ด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงที่ใด ? 

สามารถ login เข้าไปแก้ไขในระบบ ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง 
(Open ID Service) ของ สรอ. ได้โดยตรง 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
ส่วนที่ 2 กำรยื่นค ำขออนุญำตผลิตภัณฑ์อำหำร ตำมแบบ สบ.7 

8 อาหารชนิดใดต้องยื่นแบบ สบ.7 และยื่นที่
หน่วยงานใด 

อาหารที่เดิมต้องยื่นแบบ สบ.5 กรณีที่ไม่ต้องแจ้งสูตร ตั้งแต่ 1 ก.ค.
2559 เป็นต้นไป ต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบ สบ.7 ยื่นผ่านระบบ             
e-Submission ทางอินเทอร์เน็ต โดย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ 
สสจ. หรือ อย. ได้แก่ - อาหารก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ที่
นอกเหนือจาก รอยัลเยลลีและ ผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท นมโค นมเปรี้ยว ไอศกรีม นม ปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ของนม 
กาแฟผสมหรือกาแฟปรุงส าเร็จผสม เครื่องดื่ม เกลือแร่ - อาหารที่
ต้องมีฉลาก - อาหารทั่วไป 

9  หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 หาก
ผู้ประกอบการเปิดสิทธิ์เข้าใช้ ระบบอาหาร
ได้แล้ว แต่เข้าไปใน ระบบแล้วไม่พบ ข้อมูล
สถานที่ ผลิตหรือน าเข้าของตน จะต้องท า
อย่างไร? 

 - ในเบื้องต้นให้ตรวจสอบด้วยตนเองก่อนว่ามีการน าเข้าข้อมูลการ
อนุญาตที่ ผ่านมาแล้วหรือยัง โดยไปที่เว็บไซต์ส านักอาหาร เลือก
หัวข้อ การสืบค้น ข้อมูล/สาระน่ารู้ หัวข้อย่อย สืบค้นผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับอนุญาต เลือกอาหาร พิมพ์เลขสารบบอาหารที่เคยได้รับ หากไม่
ปรากฏข้อมูลให้ติดต่อกับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือให้น าเข้า
ข้อมูลการอนุญาตที่ผ่านมาสู่ ระบบต่อไป - กรณีสถานที่ตั้งอยู่ กทม. 
ให้ติดต่อกลุ่มก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด โทร. 025907011 หรือ 
pre_fda@fda.moph.go.th 

10 กรณีพบข้อมูลที่ติดมากับไฟล์ค าขอ ไม่เป็น
ปัจจุบันหรือไม่ตรงกับที่ อยู่ในใบอนุญาต 
เช่น สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ จะต้อง
แก้ไข อย่างไร 

ติดต่อโดยตรงกับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ออกใบอนุญาต  ได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) เพ่ือ ตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งโปรแกรมเมอร์ 
(ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ อย.) แก้ไขให้ถูกต้องก่อนยื่นค าขอ โดยใช้
แบบฟอร์ม ศ.1 

11 ไฟล์ค าขอที่ดาวโหลดไป สามารถ เปลี่ยนชื่อ
ไฟล์ค าขอเพื่อให้จ าง่าย ได้หรือไม่ 

สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ 

12 กรณีท่ีต้องการยื่นอาหารประเภท เดิม ผู้ยื่น
คนเดิม สถานที่เดิม จะ สามารถใช้ไฟล์ที่
ดาวน์โหลดมาแล้ว เปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์มา
ยื่นขอ ผลิตภัณฑ์อีกได้หรือไม่ 

กรณีอาหารประเภทเดิม ผู้ยื่น และสถานที่ผลิตเดิม สามารถใช้ไฟล์
ดังกล่าว เปลี่ยนแปลงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วน ามายื่นได้ 
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง แบบฟอร์ม จะไม่สามารถใช้ไฟล์เดิมได้
ต้องดาวน์โหลดไฟล์ใหม่ 

13 สามารถยื่นได้ครั้งละกี่รายการ/ค าขอ 
สามารถยื่นได้ครั้งละ 1 ผลิตภัณฑ์ (1 ค า
ขอ/1 เลขสารบบ) โดยไม่จ ากัดจ านวน ค า
ขอ 

สามารถยื่นได้ครั้งละ 1 ผลิตภัณฑ์ (1 ค าขอ/1 เลขสารบบ) โดยไม่
จ ากัดจ านวน ค าขอ 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
14 ไม่สามารถ upload ไฟล์ค าขอ เข้าระบบได้

ควรท าอย่างไร? 
ในเบื้องต้นขอให้ตรวจสอบก่อนว่า ไฟล์ค าขอที่ upload นั้น กรอก
ข้อมูลครบถ้วน หรือไม่, ประเภทอาหารที่ต้องการยื่นตรงกับช่องทาง 
upload หรือไม่, เอกสารแนบ ครบถ้วนหรือไม่ สาเหตุหลักๆ ที่พบมี 
ดังนี้  
1. เกิดจากการกรอกข้อมูลที่ส าคัญไม่ครบถ้วน กรณีนี้ระบบจะมี pop 
up ข้อความแจ้งเตือนให้ทราบ  
2. อัพโหลดไฟล์ไม่ตรงกับประเภทอาหารที่ดาวโหลด เกิดจากการ
พยายามดัดแปลงไฟล์ค าขอ เช่น การ save as ให้อยู่ในรูปแบบอ่ืน, 
การ Edit Form หรือการใช้ไฟล์ที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้ดาวน์โหลดจาก
ระบบ 

15 กรณีการขออนุญาตน าเข้า เมื่อ กรอกข้อมูล
ใบ certificate พร้อม กับ อัพโหลดข้อมูล
แล้ว ต้องรอ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ของข้อมูลหรือไม่? 

เมื่ออัพโหลดไฟล์ข้อมูลของใบ cer. พร้อมกับแนบไฟล์ใบ certificate 
เข้าระบบแล้ว ระบบจะออกเลข Ref cer. ให้ทันทีท่านต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของใบ certificate ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
เพราะระบบอนุมัติอัตโนมัติไม่มี เจ้าหน้าที่พิจารณา มิฉะนั้นอาจจะ
เป็นปัญหาในการน าเข้า ณ ด่าน 

16 เมื่อยืนยันยื่นค าขอเข้าระบบแล้ว จะ
สามารถแก้ไขหรือยื่นข้อมูล เพ่ิมเติมได้
หรือไม่? 

รับค าขอแล้วจะมีเจ้าหน้าที่พิจารณาคัดกรองรายละเอียดตามท่ียื่นมา
และ หากข้อมูลที่ยื่นไม่ชัดเจนจะมีการขอค าชี้แจง เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วนใน การอนุญาต  
 กรณีเจ้าหน้าที่ขอค าขอชี้แจง จึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

17 ต้องแนบหลักฐานส าเนา ใบอนุญาตผลิต/ 
น าเข้า ในระบบ e-Submission 

ไม่จ าเป็นต้องแนบใบอนุญาต เนื่องจากระบบสามารถตรวจสอบ
สถานะ และเรียก ข้อมูลใบอนุญาต ประเภทอาหารที่ได้รับอนุญาตได้ 

18 จ ากัดขนาดของไฟล์แนบหรือไม่ ควรมีขนาด
เท่าไร 

มีการจ ากัดขนาดของไฟล์ไว้ ควรมีขนาดที่เหมาะสมไม่ใหญ่จนเกินไป
สามารถอ่านได้ ชัดเจน กรณีท าการสแกน เช่น ใบ certificate ควร
ตั้งค่าขนาดสแกนไว้เท่ากับ กระดาษ A4 ความละเอียด 96 ถึง 150 
dpi ก็เพียงพอ และบันทึกในรูปแบบบีบอัด เช่น .jpg เป็นต้น 

19 กรณีท่ีผู้มีอ านาจของบริษัทได้ มอบอ านาจ
ให้พนักงาน 2 คน เป็น ผู้มีอ านาจในการยื่น
ผ่านระบบ - ผู้มีอ านาจสามารถเห็นสถานะ
ค าขอของพนักงานทั้ง 2 คน ได้ ทั้งหมด
หรือไม่ พนักงาน ทั้ง 2 คนของบริษัท จะ
เห็น เฉพาะค าขอที่ตนเองยื่น หรือจะ เห็น
ค าขออ่ืนที่ผู้อ่ืนยื่นในนาม บริษัททั้งหมด 

ขณะนี้หากมีสิทธิ์เข้าระบบจะสามารถเห็นค าขอและสืบค้นผลิตภัณฑ์
ตามท่ีได้รับ มอบอ านาจทั้งหมด 

 

 



F-T4-12  (00-05/07/59) หน้าที่ 5/61 
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ส่วนที่ 3 Application และกำรติดตั้งโปรแกรมท่ีจ ำเป็น    

20 การยื่นค าขอทาง  e-Submission สามารถ
ยื่นทาง Smart Phone ได้หรือไม่ ? 

- ยังไม่เปิดบริการให้ยื่นทาง Smart Phone สามารถยื่นได้ทาง PC, 
Note Book หรือ Tablet PC ที่ลงระบบปฏิบัติการ Windows 
เท่านั้น (ควรเป็น Window 7 ขึ้นไป) 

21 โปรแกรมท่ีจ าเป็นต้องใช้ใน การยื่นค าขอมี
อะไรบ้าง 

มี 2 โปรแกรม ได้แก่  
1. เบราว์เซอร์Mozilla Firefox 
2. Adobe Acrobat Reader DC (ไม่สามารถติดบน Window XP) 
และเพ่ือการ แสดงผลที่สมบูรณ์ควรเลือกลง Font ที่รองรับภาษาไทย  

22 ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรม Acrobat 
Reader DC ลง ระบบปฏิบัติการ 
Windows ได้ 

ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) การของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ไม่รองรับ ต้องใช้ระบบปฏิบัติการที่สูงกว่า Window 
XP ขึ้นไป 

23 สามารถใช้เบราว์เซอร์อ่ืน เช่น Internet 
Explore . Google Chrome หรือ Apple 
Safari (เบราว์เซอร์ส าหรับเครื่อง Mac) กับ
ระบบ e-Submission ได้หรือไม่? 

สามารถใช้ได้แต่แสดงผลไฟล์ pdf ไม่สมบูรณ์เบราว์เซอร์ที่รองรับ
แสดงผลได้ดีที่สุด ส าหรับระบบ  e-Submission ได้แก่ Mozilla 
Firefox  

24 ไม่พบ plugin Acrobat ใน เบราว์เซอร์ 
Mozilla Firefox (ส าหรับตั้งค่าการ
แสดงผล) 

สาเหตุ : เกิดจากล าดับในการติดตั้งโปรแกรมไม่ถูกต้อง เช่น ติดตั้ง 
Acrobat Reader ก่อนติดตั้ง Mozilla Firefox ล าดับที่ถูกต้องในการ
ติดตั้งโปรแกรม คือ  
1) ติดตั้ง เบราว์เซอร์Mozilla Firefox  
2) ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader version 10 ขึ้นไป (หาก
สามารถติดตั้งได้ แนะน าให้ติดตั้ง Acrobat Reader DC) ติดตั้ง 
Font TH-Sara bun และ FontPack 

25 ไฟล์ค าขอ pdf หรือ ไฟล์ค าขอที่ได้รับการ
อนุมัติ แสดง ตัวอักษรไม่สมบูรณ์ ขนาดเล็ก 
ใหญ่ไม่เท่ากัน อักขระตกหล่น พิมพ์ออกมา
ไม่พอดี หน้ากระดาษ เกิดจากอะไร จะแก้ไข
อย่างไร 

1. เกิดจากการเปิดไฟล์ pdf ด้วยโปรแกรมอ่ืนที่ไม่ใช่ Adobe เช่น 
Foxit Reader, PDF Architect เป็นต้น ต้องใช้ Acrobat Reader 
version 10 ขึ้นไป หรือ Acrobat Reader DC  
2. กรณีท่ีเปิดด้วย Acrobat Reader แล้วยังคงพบตัวอักษรตกหล่น
หรือขนาดไม่ สม่ าเสมอ เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ติดต้ัง
ฟอนต์ (Font) TH-Sara bun ดาวน์โหลด Font ไปติดตั้งเพ่ิมเติม  
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"ประเด็นถำม-ตอบประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 394 (พ.ศ. 2561) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติอำหำร  
พ.ศ. 2522  เรื่อง อำหำรที่ต้องแสดงฉลำกโภชนำกำร และค่ำพลังงำน น้ ำตำล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ" 

26 สาหร่ายที่ไม่ผ่านการทอด เข้าข่ายบังคับต้อง
แสดง GDA หรือไม่ 

ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA ในสาหร่ายที่ไม่ได้ผ่าน
กระบวนการทอด อบกรอบ หรือปรุงรส หรือสาหร่ายที่ยัง ไม่พร้อม
รับประทาน เช่น สาหร่ายที่น าไปท าแกงจืด 

27 ปลา ปลาหมึก หรือเนื้อสัตว์อ่ืนที่ท าเป็นแผ่น
อบกรอบ หรือมีลักษณะคล้ายหมูแผ่น เข้า
ข่ายบังคับต้องแสดง GDA หรือไม่ 

เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA เนื่องจากเป็นกลุ่มอาหารที่บังคับ
เพ่ิมเติมตามประกาศฯ ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) 

28 หนังสัตว์ทอด อบกรอบ หรือปรุงรส เช่น 
หนังปลาทอดกรอบ แคบหมู เป็นต้น เข้า
ข่ายบังคับต้องแสดง GDA หรือไม่ 

ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA 

29 หมูหยอง เข้าข่ายบังคับต้องแสดง GDA หรือไม่ ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA เนื่องจากหมูหยอง ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์การรับประทานเป็นอาหารขบเคี้ยว 

30 ผักผลไม้อบแห้ง เผือก มันเทศ กล้วย ฉาบหรือ
ทอด เข้าข่ายบังคับต้องแสดง GDA หรือไม่ 

ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA เนื่องจากไม่ได้เป็นรายการ
อาหารที่ต้องบังคับตามข้อ 3 ของประกาศฯ ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) 

31 คอร์นเฟลก (Cornflakes) เข้าข่ายบังคับ
ต้องแสดง GDA หรือไม่ 

กรณีคอร์นเฟลก หรือแผ่นข้าวโพดอบแห้ง ให้พิจารณาจาก
วัตถุประสงค์การรับประทาน ดังนี้  
 - รับประทานในลักษณะอาหารเช้า (Cereal breakfast) ร่วมกับนม 
ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA  
 - รับประทานเป็นขนมขบเค้ียวหรืออาหารว่าง เข้าข่ายบังคับต้อง
แสดงฉลาก GDA เช่น คอร์นเฟลกเคลือบคาราเมล คอร์นเฟลกผสม
ธัญพืชอบกรอบ ซึ่งอาจจะอยู่ในลักษณะเป็นแท่ง  

32 ผักหรือผลไม้ที่มีการเคลือบช็อกโกแลต เข้า
ข่ายบังคับต้องแสดง GDA หรือไม่ 

ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA เนื่องจากมีผักและผลไม้เป็น
ส่วนประกอบหลัก ซึ่งไม่เข้าลักษณะช็อกโกแลตและ ขนมหวานรส
ช็อกโกแลต ตามประกาศฯ ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) 

33 ช็อกโกแลตแท้ที่น้าเข้ามาเป็นวัตถุดิบให้
โรงงาน ร้านอาหาร โรงแรม ใช้เป็นส่วนผสม
ในการปรุงอาหาร เข้าข่าย บังคับ ต้องแสดง 
GDA หรือไม่ 

ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA เนื่องจากอยู่ในลักษณะที่ยังไม่
พร้อมบริโภค ทั้งนี้ ฉลากต้องระบุให้ชัดเจนว่า ส าหรับน าไปปรุงหรือ
เป็นส่วนประกอบของอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง 

34 ครีมทาขนมปังถั่วเฮเซลนัทบดผสมโกโก้เข้า
ข่ายบังคับต้องแสดง GDA หรือไม่ 

ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA เนื่องจากไม่ได้เป็นอาหารที่ต้อง
บังคับตามข้อ 3 ของประกาศฯ ฉบับที่ 394 (พ.ศ. 2561) และรูปแบบ
การบริโภคต้องรับประทานร่วมกับขนมปัง 

35 ขนมปังอบกรอบจากโฮลวีท (Whole wheat) 
และธัญพืช ไม่ใส่น้ าตาล ใช้รับประทานกับ
อาหารเช้า เช่น ท้าเป็น แซนวิชใส่เนย 
เนื้อสัตว์เข้าข่ายบังคับต้องแสดง GDA หรือไม่ 

เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA เนื่องจากเป็นอาหารที่บังคับตามข้อ 
3 ของประกาศฯ ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) 
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36 เพสทรี คืออะไร? Pastry (เพสทรี) เป็นชื่อเรียกของขนมอบหลายชนิดซึ่งมีส่วนประกอบ

หลัก คือ แป้ง น้ าตาล นม เนย และไข่ Pastry ต่างจากขนมปังตรงที่
มีสัดส่วนของไขมันสูงกว่า และท าให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะร่วนกรอบ ที่
เรียกว่า “flaky” แทนที่จะนุ่มเหมือนขนมปัง  
1. Shortcrust Pastry (แป้งพาย) หรือ Pâte Brisée เช่น พาย (pie) 
ชนิดต่างๆ ทาร์ต (tart) คิช (quiche)  
2. Puff Pastry (แป้งพายชั้น) เช่น ครัวซองค์(croissant) mille-
feuille และ palmier  
3. Choux Pastry (แป้งชูว์) เช่น เอแคลร์ (éclair) และ ครีมพัฟ 
(chou à la crème) ผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าว หากเป็นอาหารที่
ผลิตเรียบร้อยพร้อมบริโภค และบรรจุในภาชนะท่ีพร้อมจ าหน่ายทันที 
ถือว่าเข้าข่ายการบังคับใช้ตามประกาศฯ ฉบับนี้ 

37 ผลิตภัณฑ์โดนัท เครป ครัวซองค์ แช่แข็ง น้า
เข้ามาเป็นกล่อง กล่องละ 5 กิโลกรัม 
จ าหน่ายให้กับร้านอาหารและ โรงแรม เพื่อ
น าไปละลายและเสิร์ฟให้ลูกค้าในร้าน เข้า
ข่ายบังคับต้องแสดง GDA หรือไม่ 

กรณีโดนัทและเครปไม่เข้าข่ายเป็นอาหารที่บังคับตามข้อ 3 ของ
ประกาศฯ ฉบับนี้ ส่วนครัวซองค์ เข้าข่ายเป็นอาหารที่ บังคับตามข้อ 
3 ของประกาศฯ ฉบับนี้ หากบรรจุในภาชนะท่ีพร้อมจ าหน่ายต่อ
ผู้บริโภคจะต้องแสดงฉลาก GDA แต่ กรณีนี้บรรจุกล่องๆ ละ 5 
กิโลกรัม และมิได้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค จึงไม่เข้าข่ายการบังคับ
ต้องแสดง GDA 

38 แป้งโรตี แป้งพาย เข้าข่ายบังคับต้องแสดง 
GDA หรือไม่ 

ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ียังไม่
พร้อมบริโภค 

39 ขนมปังปอนด์และขนมปังแผ่นที่พร้อม
บริโภค เข้าข่ายบังคับต้องแสดง GDA 
หรือไม่ 

ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA 

40 ทองม้วน ครองแครงกรอบ เข้าข่ายบังคับ
ต้องแสดง GDA หรือไม่ 

ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA 

41 ขนมเปี๊ยะ หรือขนมเต้าส้อ เข้าข่ายบังคับ
ต้องแสดง GDA หรือไม่ 

ขนมเต้าส้อเข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA เนื่องจากจัดเป็น
ประเภทพายหรือเพสทรี ส่วนกรณีขนมเปี๊ยะต้องพิจารณาจาก
ลักษณะของชั้นแป้งขนมเปี๊ยะหากมีลักษณะเป็นชั้น ท านองเดียวกับ
เพสทรี เข้า ข่ายการบังคับต้องแสดง GDA แต่หากไม่เป็นชั้น ถือว่า
ไม่ใช่ประเภทเดียวกับเพสทรี จึงไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA 

42 อาหารประเภทซุปกึ่งส าเร็จรูป เช่น ซุปมิ
โสะ ซุปมะเขือเทศ ซุป บร็อคโคลีเข้าข่าย
บังคับต้องแสดง GDA หรือไม่ 

ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA เนื่องจากอาหารกึ่งส าเร็จรูป
บังคับเฉพาะประเภทก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ บะหมี่ เส้นหมี่ และวุ้นเส้น ไม่
ว่าจะมีการปรุงแต่งหรือไม่ก็ตาม พร้อมซองเครื่องปรุง และข้าวต้มที่
ปรุงแต่ง และโจ๊กที่ปรุงแต่ง เท่านั้น 
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43 ผลิตภัณฑ์บรรจุในชามพลาสติก มีเส้นอุดง

แห้งบรรจุในซองพลาสติก 1 ห่อ และมีซอส 
1 ซอง เมื่อรับประทานให้ ฉีกใส่ชาม และเท
น้ าร้อนให้ได้ตามระดับที่ก าหนด ผลิตภัณฑ์มี
อายุการเก็บรักษา 6 เดือน เข้าข่ายบังคับ
ต้องแสดง GDA หรือไม่ 

เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA เนื่องจากเข้าลักษณะอาหารกึ่ง
ส าเร็จรูปตามประกาศ (ฉบับที่ 210) พ.ศ.2543 

44 ผลิตภัณฑ์หมี่โคราช รวมเส้นและซอสปรุง 
เข้าข่ายบังคับต้องแสดง GDA หรือไม่ 

ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA เนื่องจากไม่เข้าลักษณะอาหาร
กึ่งส าเร็จรูปตามประกาศ (ฉบับที่ 210) พ.ศ.2543 

45 ถ้าเป็นผู้ผลิตจ าหน่ายเส้นบะหมี่ที่ปรุงแต่ง
และเครื่องปรุงให้ลูกค้า โดยลกูค้าน าไป
บรรจุรวมกันและจัดท้าฉลากเอง เพื่อ
จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค เข้าข่ายบังคับ
ต้องแสดง GDA หรือไม่ 

กรณีเป็นผู้ผลิตจ าหน่ายเส้นและเครื่องปรุงให้ลูกค้าซึ่งน าไปแบ่งบรรจุ
อีกต่อหนึ่ง ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA เนื่องจากมิได้
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงต่อผู้บริโภค ส่วนกรณีลูกค้าน าเส้นและ
เครื่องปรุงรวมกันและจัดท าฉลากเอง เข้าข่ายต้องแสดงฉลาก GDA 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์เข้านิยามอาหารกึ่งส าเร็จรูป และเป็นประเภท
อาหารที่บังคับตามประกาศฯ ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) 

46 อาหารมื้อหลักจานเดียว รวมถึงอาหารมื้อ
หลักท่ีอยู่ในลักษณะอาหารในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 355) พ.ศ. 2556 เรื่อง อาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท หรือไม ่

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) บังคับเฉพาะ
อาหารมื้อหลักท่ีเป็นจานเดียว ซึ่งต้องเก็บรักษา ไว้ในตู้เย็นหรือตู้แช่
แข็งตลอดระยะเวลาการจ าหน่ายเท่านั้น ไม่รวมถึงอาหารมื้อหลักท่ี
อยู่ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซึ่ง เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง 

47 อาหารมื้อหลักท่ีไม่ได้แช่เย็น เช่น ข้าวกล่อง
ที่ผลิตหลังร้าน และวางจ้าหน่ายที่อุณหภูมิ
ปกติ เข้าข่ายบังคับต้อง แสดง GDA หรือไม่ 

ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA เนื่องจากไม่เข้าลักษณะอาหาร
มื้อหลักท่ีเป็นอาหารจานเดียว ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ ในตู้เย็นหรือตู้แช่
แข็งตลอดระยะเวลาจ าหน่าย และประกาศฯ ฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับกรณี
ที่ผู้ปรุงเป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ต่อผู้บริโภค 

48 ผลิตภัณฑ์จากไก่ ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก เกี๊ยว
กุ้ง สเต็ก พร้อมน้ าราด เวลารับประทานต้อง
เข้าไมโครเวฟ หรือน้าซอง ไปต้มในน้ าเดือด
ก่อน หรือแฮมเบอร์เกอร์ แซนวิช  พิซซ่า 
ซาลาเปาที่พร้อมบริโภค ข้าวห่อสาหร่ายไส้
ต่างๆ เช่น ทูน่า แซลมอน ที่แช่เย็นหรือแช่
แข็ง ปัจจุบันผู้บริโภคอาจรับประทานเป็น
อาหารหลัก หรืออาหารว่างก็ได้จะมี เกณฑ์
การพิจารณาท่ีชัดเจนอย่างไรว่าเข้าข่ายต้อง
แสดง GDA หรือไม่ เช่น พิจารณาจาก
น้ าหนักต่อภาชนะบรรจุ วิธีการอุ่นที่ระบุบน
ฉลาก ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาได้จากวัตถุประสงค์และปริมาณท่ี
แนะน าให้ผู้บริโภครับประทานต่อหนึ่งครั้ง หากมี ปริมาณการบริโภค
และวัตถุประสงค์ให้ผู้บริโภครับประทานเป็นอาหารมื้อหลักจานเดียว
ใน 1 มื้อ สามารถแสดงฉลาก ตามรูปแบบและเงื่อนไขของประกาศฯ 
ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) ได้ 



F-T4-12  (00-05/07/59) หน้าที่ 9/61 
 
 

ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
49 แป้งโด (Dough) แช่แข็ง น้าเข้าส าหรับ

จ าหน่ายให้ร้านอาหารและห้างสรรพสินค้า 
เข้าข่ายบังคับต้องแสดง GDA หรือไม่ 

ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA 

50 เครื่องดื่มเกลือแร่ และเครื่องดื่มที่ผสม
คาเฟอีน เข้าข่ายบังคับต้องแสดง GDA 
หรือไม่ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) นี้ ใช้บังคับ
กับเครื่องดื่มตามประกาศฯ(ฉบับที่ 356) พ.ศ.2556 เรื่อง เครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ดังนั้น  
(1) เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA ตามข้อ 3 
(6)(6.2) ของประกาศฯ ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561)  
(2) เครื่องดื่มเกลือแร่ ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA 

51 ชาจากใบหรือดอกของพืชแห้ง ซึ่งจัดเป็น
เครื่องดื่มตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 356) พ.ศ. 2556 เรื่อง เครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เข้าข่ายบังคับต้อง
แสดง GDA หรือไม่ 

ใบหรือดอกของพืชที่ท าให้แห้ง ซึ่งจัดเป็นเครื่องดื่มตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 356) พ.ศ. 2556 ที่มี รูปแบบการ
บริโภคโดยการต้มหรือชงกับน้ าร้อน ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง 
GDA แต่หากน าใบหรือดอกของพืชที่ ท าให้แห้งนั้นมาต้มน้ าและปรุง
แต่งรส จ าหน่ายในลักษณะพร้อมบริโภค เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง 
GDA 

52 น้ าหวาน หรือเครื่องดื่มเข้มข้น เข้าข่าย
บังคับต้องแสดง GDA หรือไม่ 

ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA เนื่องจากตามข้อ 3(6) ของ
ประกาศฯ ก าหนดบังคับเฉพาะเครื่องดื่ม ดังนี้ (6.1) เครื่องดื่มที่มีหรือ
ท าจากผลไม้ พืชหรือผัก ไม่ว่าจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ
ออกซิเจนผสมอยู่ด้วย หรือไม่ก็ตาม ยกเว้นเครื่องดื่มจากพืชที่ท าให้
แห้งในลักษณะของชาชง  
(6.2) เครื่องดื่มที่มีหรือท าจากส่วนผสมที่ไม่ใช่ผลไม้ พืชหรือผัก ไม่ว่า
จะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือออกซิเจน  ผสมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 
ที่น ามาปรุงแต่งรสในลักษณะพร้อมบริโภค  
(6.3) เครื่องดื่มตาม (6.1) หรือ (6.2) ชนิดแห้ง 

53 ชาแห้ง หรือชาสมุนไพร เข้าข่ายบังคับต้อง
แสดง GDA หรือไม่ 

ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA เนื่องจากไม่ใช่ชาปรุงส าเร็จตาม
ข้อ 3(7)ของประกาศฯ (ฉบับที่ 394) พ.ศ. 2561 

54 กาแฟแท้ กาแฟคั่วบด 100% เข้าข่ายบังคับ
ต้องแสดง GDA หรือไม่ 

ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA เนื่องจากไม่ใช่กาแฟปรุงส าเร็จ
ตามข้อ 3(8)ของประกาศฯ (ฉบับที่ 394) พ.ศ. 2561 

55 นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ของนม หรือน้ านมถ่ัว
เหลือง อัดเม็ดเข้าข่ายบังคับต้องแสดง GDA 
หรือไม่ 

เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA เนื่องจากจัดเป็นนมปรุงแต่ง 
ผลิตภัณฑ์ของนม หรือน้ านมถั่วเหลือง ตามประกาศฯ (ฉบับที่ 353) 
พ.ศ.2556, (ฉบับที่ 352) พ.ศ. 2556 และ (ฉบับที่ 198) พ.ศ. 2543 
ตามล าดับ 

56 ไอศกรีมกล่องส าหรับตักขาย เข้าข่ายบังคับ
ต้องแสดง GDA หรือไม่ 

ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA เนื่องจากไม่ได้จ าหน่ายโดยตรง
ต่อผู้บริโภค 

57 ไอศกรีมผง เข้าข่ายบังคับต้องแสดง GDA 
หรือไม่ 

ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ใน
ลักษณะพร้อมบริโภค 
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58 อาหารที่ก าหนดตามประกาศฯ ฉบับที่ 394 

(พ.ศ.2561) และผลิตเพื่อการส่งออก เข้า
ข่ายการบังคับต้องแสดง GDA หรือไม่ 

การแสดง GDA บนฉลากอาหารที่ก าหนดตามประกาศฯ ฉบับที่ 394 
(พ.ศ.2561) และผลิตเพื่อการส่งออก มีแนวทาง การพิจารณาดังนี้  
(1) กรณีผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น ไม่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง
ฉลาก GDA  
(2) กรณีผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ และส่งออกด้วย ให้พิจารณา
จากการจัดท าฉลากอาหารดังนี้  
(2.1) ฉลากที่จ าหน่ายในประเทศและส่งออกเป็นฉลากเดียวกัน เข้า
ข่ายการบังคับต้องแสดง GDA  
(2.2) ฉลากที่จ าหน่ายในประเทศแยกจากฉลากส่งออก ให้แสดง GDA 
ส าหรับฉลากท่ีจ าหน่ายในประเทศ 

59 อาหารที่ก าหนดตามประกาศฯ ฉบับที่ 394 
(พ.ศ.2561) เช่น ขนมปังอบกรอบ ถั่วคั่ว 
ช็อกโกแลต ซึ่งผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
หรือสินค้าโอทอป (OTOP) น าไปฝาก
วางขายตามร้านอาหาร ร้านกาแฟ เข้าข่าย
บังคับต้อง แสดง GDA หรือไม ่

เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง GDA 

60 อาหารอื่นที่ไม่เข้าข่ายบังคับตามประกาศฯ 
ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) สามารถแสดง
ฉลาก GDA ได้หรือไม่ 

สามารถแสดง GDA ได้ทั้งนี้ รูปแบบและเงื่อนไขต้องปฏิบัติให้
สอดคล้องตามประกาศฯ ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) นี้ 

61 ถั่ว ต้องแสดงข้อความ “ควรบริโภคแต่น้อย
และออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ” หรือไม่ 

กรณีเป็นถ่ัวหรือนัตทอด หรืออบกรอบ หรืออบเกลือ หรือเคลือบปรุง
รส เข้าข่ายเป็นอาหารตามข้อ 3(1)(1.4) ต้อง แสดงข้อความ “ควร
บริโภคแต่น้อยและออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ” ดังกล่าว 

62 กลุ่มอาหารนอกเหนือจากท่ีบังคับตาม
ประกาศฯ ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) ต้อง
แสดงค้าแนะน าการบริโภคหรือไม่ 

อาหารนอกเหนือจากท่ีบังคับตามประกาศฯ ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) 
ที่จัดอยู่ในกลุ่มอาหารขบเคี้ยว ช็อกโกแลตและ ขนมหวานรส
ช็อกโกแลต และผลิตภัณฑ์ขนมอบ ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าสามารถแสดง
ค าแนะน าการบริโภคดังกล่าวได้ 

63 กรณีแสดงฉลากโภชนาการและฉลาก
โภชนาการแบบ GDA ไว้ที่ภาชนะบรรจุย่อย
หรือซองเล็กแล้ว ต้องแสดง ข้อมูลดังกล่าวที่
หีบห่อพร้อมจ้าหน่ายหรือไม่และแสดง
อย่างไร 

หากผลิตภัณฑ์แสดงฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA 
ที่ภาชนะบรรจุย่อยไว้แล้ว และภาชนะบรรจุ ใหญ่หรือหีบห่อรวม
พร้อมจ าหน่ายไม่ได้เป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดใส และไม่สามารถมองเห็น
การแสดงข้อมูลบนภาชนะบรรจุย่อยได้ ต้องแสดงฉลากโภชนาการ
และฉลากโภชนาการแบบ GDA ที่ฉลากของหีบห่อพร้อมจ าหน่ายด้วย 
โดยสามารถเลือกแสดง GDA ได้ทั้งต่อหีบห่อพร้อมจ าหน่าย และต่อ
ภาชนะบรรจุย่อย สามารถศึกษารายละเอียดใน 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ค าชี้แจง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) 
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64 กรณีผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ชนิด บรรจุ

รวมกันแล้วจ าหน่ายในลักษณะ Gifts-Pack 
เช่น บิสกิต รสช็อกโกแลต รสสตอเบอร์รี
และรสนม ต้องแสดงฉลากโภชนาการและ
ฉลากโภชนาการแบบ GDA อย่างไร 

ผู้ประกอบการสามารถแสดงฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการ
แบบ GDA แล้วแต่กรณีดังนี้  
(1) กรณีมีผลวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
แล้ว  
(1.1) ให้แสดงฉลากโภชนาการและฉลาก GDA ของผลิตภัณฑ์ย่อยแต่
ละชนิด ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ย่อย (Individual pack) และท่ีฉลากหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์รวม หรือ  
(1.2) ให้แสดงฉลากโภชนาการและฉลาก GDA ของผลิตภัณฑ์ย่อยแต่
ละชนิด ที่ฉลากหีบห่อผลิตภัณฑ์รวม (2) กรณีไม่มีผลวิเคราะห์คุณค่า
ทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ให้วิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการรวมของ ผลิตภัณฑ์ทุกรสชาติ และแสดงฉลากโภชนาการ
และฉลากโภชนาการแบบ GDA ที่ฉลากหีบห่อผลิตภัณฑ์รวม 

65 กรณีอาหารที่เข้าข่ายการบังคับต้องแสดง 
GDA สามารถแสดงฉลากโภชนาการแบบย่อ
ได้หรือไม่ 

ถ้าเป็นกลุ่มอาหารที่บังคับต้องแสดง GDA ตามประกาศฯ ฉบับที่ 394 
(พ.ศ.2561) สามารถแสดงฉลากโภชนาการ แบบย่อได้ โดยให้แสดง
พลังงานทั้งหมด ไขมันทั้งหมด โปรตีน คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด น้ าตาล 
และโซเดียม แต่หากมี ปริมาณคอเลสเตอรอลต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
ตั้งแต่ 2 มิลลิกรัมข้ึนไป จะต้องแสดงคอเลสเตอรอลด้วย อย่างไรก็
ตาม หากมีการแสดงข้อความการกล่าวอ้างทางโภชนาการ มีการใช้
คุณค่าในการส่งเสริมการขาย หรือระบุ กลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริม
การขาย ต้องแสดงฉลากโภชนาการแบบเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ สามารถ
เลือกแสดงกรอบข้อมูล โภชนาการแบบย่อได้เฉพาะกรณีท่ีสารอาหาร
เป็นไปตามเงื่อนไขของการแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการแบบย่อ 

66 อาหารที่มีการแสดงข้อความการกล่าวอ้าง
ทางโภชนาการ สามารถแสดงฉลาก
โภชนาการแบบย่อได้หรือไม่ หากมี ปริมาณ
สารอาหารเป็นไปตามเงื่อนไขของการแสดง
ฉลากโภชนาการแบบย่อ 

สามารถแสดงฉลากโภชนาการแบบย่อได้ หากผลการตรวจวิเคราะห์
สารอาหารตั้งแต่   8 รายการขึ้นไปจาก 15 รายการ มีปริมาณน้อย
มาก ไม่มีความส าคัญจนถือว่าเป็นศูนย์ตามหลักเกณฑ์การปัดเลขที่
ก าหนดไว้ในประกาศฯ (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลาก
โภชนาการ 

67 กรณีอาหารที่ไม่เข้าข่ายการบังคับ GDA 
สามารถแสดงฉลากโภชนาการแบบย่อได้
หรือไม่ 

อาหารที่ไม่เข้าข่ายบังคับต้องแสดง GDA จะแสดงฉลากโภชนาการ
แบบย่อได้ ก็ต่อเมื่อไม่มีการแสดงข้อความการ กล่าวอ้างทาง
โภชนาการ ไม่มีการใช้คุณค่าในการส่งเสริมการขาย หรือไม่มีการระบุ
กลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริมการขาย และมีผลการวิเคราะห์สารอาหาร
ตั้งแต่ 8 รายการขึ้นไปจาก 15 รายการ มีปริมาณท่ีน้อยมาก ไม่มี
ความส าคัญ จนถือว่าเป็นศูนย์ตามหลักเกณฑ์การปัดเลขที่ก าหนดไว้
ในประกาศฯ (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ 
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68 กรณีการแสดงฉลากโภชนาการและฉลาก

โภชนาการแบบ GDA ฉลาก GDA 
จ าเป็นต้องอยู่บนฉลากชิ้นเดียวกัน หรือไม่ 
หรือสามารถติดสติกเกอร์เพ่ิมเติมได้
เนื่องจากพิมพ์(Print) มาจากข้อมูลที่
เพ่ิมเติมลงในโปรแกรมเครื่อง ชั่งดิจิตอล ซ่ึง
อาจออกมาไม่หมดในแผ่นเดียว แต่จะแสดง
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไว้ด้านหน้าซอง
ผลิตภัณฑ์และ ผู้บริโภคสามารถมองเห็น
และอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมด 

ข้อมูลที่แสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์ต้องมีรายละเอียดครบถ้วน ขนาด
ตัวอักษร และรูปแบบต้องถูกต้องตามเงื่อนไขที่ ประกาศฯ ก าหนด 
การใช้สติ๊กเกอร์ติดเพ่ิมเติม เช่น สติ๊กเกอร์ฉลากโภชนาการแบบ GDA 
สามารถกระท าได้ ทั้งนี้ รูปแบบและต าแหน่งของการแสดงฉลาก 
GDA ต้องแสดงไว้ที่ด้านหน้าของฉลากเท่านั้น และต้องเป็นไปตามที่ 
กฎหมายก าหนด 

69 ขนาดตัวอักษรในฉลากโภชนาการ GDA มี
ขนาดตัวอักษรต่างกัน ผู้ประกอบการ
สามารถแสดงขนาดตัวอักษรให้ เท่ากัน
ทั้งหมดในกรอบรูปทรงกระบอก ได้หรือไม่ 

ได้ ทั้งนี้ กรอบรูปทรงกระบอกในแต่ละช่องต้องมีขนาดเท่ากัน ขนาด
ตัวอักษรต้องเห็นและอ่านได้ชัดเจน โดยขนาด ความสูงของตัวอักษร
ต้องไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 14 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารใน
ภาชนะบรรจุ 

70 ขนาดของกรอบฉลากโภชนาการแบบ GDA 
และขนาดของตัวอักษร มีระบุไว้ใน
ข้อก าหนดของประกาศฯ หรือไม่ 

ประกาศฯ ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) มิได้ก าหนดขนาดของกรอบฉลาก
โภชนาการแบบ GDA ไว้แต่ก าหนดขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อย
กว่า 1 มิลลิเมตร ตามข้อ 14 ของประกาศฯ (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 
เรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ประกาศฯ (ฉบับที่ 383) พ.ศ.2560 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหาร
ในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2) 

71 การแสดงข้อความ “ควรแบ่งกิน.....ครั้ง” ถ้า
ค านวณเป็นค่าประมาณให้แสดง “ควรแบ่ง
กิน ประมาณ.....ครั้ง” ใช่ หรอืไม่ 

ใช่ การแสดงข้อมูลในฉลากโภชนาการแบบ GDA ต้องแสดงให้
สอดคล้องกับฉลากโภชนาการ หากมีค าว่า “ประมาณ” ก็ต้องแสดง
เช่นเดียวกัน 

72 การแสดงฉลากโภชนาการแบบ GDA 
ภาษาอังกฤษ สามารถแสดงได้หรือไม่ และ
ต้องแสดงในรูปแบบอย่างไร 

การแสดงฉลากโภชนาการแบบ GDA ต้องแสดงเป็นภาษาไทย และ
สามารถแสดงเป็นภาษาอังกฤษร่วมด้วยได้โดย ต้องแสดงฉลากตาม
รูปแบบภาษาอังกฤษท่ีก าหนดไว้ ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบประกาศ
ฯ ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) ได้ที่หน้าเว็บไซต์ส านักอาหาร 
(www.food.fda.moph.go.th/กฎหมายอาหาร/ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข) 

73 บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปแบบถ้วย สามารถแสดง
ฉลากโภชนาการ GDA ไว้บนฝาได้หรือไม่ 

การแสดงฉลาก GDA ต้องแสดงที่ด้านหน้าหรือส่วนส าคัญของภาชนะ
บรรจุ กรณีการแสดงฉลาก GDA ไว้ที่ฝาถ้วย และผู้บริโภคสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนกว่าส่วนอื่น ๆ ถือว่าฝาถ้วยเป็นส่วนส าคัญของ
ฉลาก จึงสามารถแสดงฉลาก โภชนาการแบบ GDA ที่ฝาถ้วยได้ 
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74 ฉลากโภชนาการที่บังคับกับกลุ่มอาหารต้อง

ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาก่อนหรือไม่ 

กลุ่มอาหารที่เข้าข่ายบังคับใช้ตามประกาศฯ (ฉบับที่ 394) พ.ศ.2561 
หากจัดท ารูปแบบฉลากโภชนาการเป็นไปตาม เงื่อนไขของประกาศฯ 
แล้ว สามารถจัดท าฉลากได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

75 กรณีผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ่งชนิดบรรจุ
รวมกันในหีบห่อรวม และต้องรับประทาน
ร่วมกัน เช่น แครกเกอร์+ปลาทูน่า โดย
ภาชนะบรรจุย่อยมีพ้ืนที่ฉลากด้านหน้าน้อย
กว่า 65 cm2 จะต้องแสดงฉลาก GDA ที่หีบ
ห่อรวมอย่างไร 

กรณีผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ่งชนิดเข้าข่ายบังคับการแสดง GDA ตาม
ประกาศฯ ให้แสดงฉลากโภชนาการและฉลาก GDA ของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ไว้ที่หีบห่อรวม หรืออาจแสดงฉลาก GDA ของผลิตภัณฑ์
รวมในลักษณะพร้อมบริโภคได้ โดย ใช้ผลวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการรวมของผลิตภัณฑ์ในลักษณะพร้อมบริโภค 

76 กรณีผลิตภัณฑ์ที่มีพ้ืนที่ฉลากด้านหน้าน้อย
กว่า 65 cm2 ซึ่งไม่สามารถแสดงฉลาก 
GDA ได้ และถูกบรรจุเป็นของ แถมในหีบ
ห่อรวมกับผลิตภัณฑ์อ่ืน จะต้องแสดงฉลาก 
GDA ที่หีบห่อรวมอย่างไร 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแถมซึ่งเข้าข่ายบังคับตามประกาศฯ ฉบับที่ 394 
(พ.ศ.2561) ต้องแสดงฉลากโภชนาการและ ฉลาก GDA ให้ถูกต้อง
ตามประกาศฯ โดยต้องแสดงไว้ด้านหน้าของฉลากผลิตภัณฑ์ของแถม
นั้น ๆ 

77 หากประสงค์จะแสดงฉลากโภชนาการแบบ 
GDA ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค เพ่ิมเติมจากการ
แสดงฉลากโภชนาการ แบบ GDA ต่อบรรจุ
ภัณฑ์ตามประกาศฯ สามารถกระท าได้
หรือไม่ อย่างไร และต้องแสดงไว้ที่ส่วนใด
ของฉลาก 

การแสดงฉลากโภชนาการแบบ GDA ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค เพ่ิมเติม
จากการแสดงฉลากโภชนาการแบบ GDA ต่อ บรรจุภัณฑ์ สามารถ
กระท าได้ โดยให้แสดงไว้ที่ส่วนหน้าของฉลากต าแหน่งใกล้เคียงกับ
ฉลากโภชนาการแบบ GDA ต่อ บรรจุภัณฑ์และต้องปฏิบัติตามข้อ 
2.4 เงื่อนไขอ่ืน ๆ ของบัญชีหมายเลข 4 แนบท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ ซ่ึง
จะต้องแสดงข้อความ “ไม่ใช่อาหารพลังงานต่ าไม่ใช่อาหาร ปราศจาก
น้ าตาล ไม่ใช่อาหารโซเดียมต่ า และไม่ใช่อาหารไขมันต่ า” แล้วแต่
กรณี 

78 การแสดงฉลาก GDA ไว้ที่ส่วนหน้าของ
ฉลาก สามารถแสดงไว้ที่ต าแหน่งใดก็ได้ใช่
หรือไม่ 

การแสดงฉลาก GDA ต้องแสดงไว้ที่ส่วนหน้าหรือส่วนส าคัญของ
ฉลาก โดยแสดงไว้ที่ต าแหน่งใดก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเห็นได้ ง่ายและอ่านได้
ชัดเจน 

79 ร้านที่ผลิตและจ าหน่าย เบเกอรี่ เช่น เค้ก 
คุ้กกี้ พาย ตามห้างสรรพสินค้า ต้องแสดง
ฉลากโภชนาการและฉลาก โภชนาการแบบ 
GDA ตามประกาศฯ ฉบับที่ 394 (พ.ศ.
2561) นี้หรือไม่ 

กรณีผลิตและจ าหน่าย เบเกอรี่ ในร้านซึ่งตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า 
และวางจ าหน่ายหน้าร้านโดยตรงต่อผู้บริโภค ได้รับ การยกเว้นไม่ต้อง
แสดงฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA ตามประกาศฯ 
ฉบับที่ 394 ( พ.ศ.2561) 
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80 อาหารที่มีการผลิต ณ สถานที่ผลิตอ่ืนที่ไม่ใช่

หน้าร้าน และบรรจุในภาชนะบรรจุที่ยังไม่
พร้อมจ าหน่ายต่อผู้บริโภค เช่น เรียงใส่
กล่องหรือถาด เพ่ือขนส่งมาวางจ าหน่าย
หน้าร้านหรือในห้างสรรพสินค้า ต้องแสดง
ฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ 
GDA ตามประกาศฯ ฉบับที่ 394 (พ.ศ.
2561) นี้หรือไม่ 

อาหารบรรจุในภาชนะบรรจุที่ยังไม่พร้อมจ าหน่ายต่อผู้บริโภค ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องแสดงฉลากโภชนาการและฉลาก โภชนาการแบบ 
GDA ตามประกาศฯ ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) 

81 พาย เพสตี้ ที่ผลิตจากโรงงาน บรรจุในถุง
หรือซองพลาสติก ปิดผนึกโดยการพับปิด
ปากถุง และใช้สติ๊กเกอร์ติดทับ จากนั้น
ขนส่งมาขายหน้าร้านหรือในห้างสรรพสินค้า 
ลักษณะเช่นนี้ต้องแสดงฉลากโภชนาการ
และฉลาก โภชนาการแบบ GDA ตาม
ประกาศฯ ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) หรือไม่ 

ลักษณะดังกล่าวอาหารอยู่ในภาชนะท่ีพร้อมจ าหน่ายต่อผู้บริโภคแล้ว 
เพียงน ามาวางจ าหน่ายหรือฝากขายที่หน้าร้าน เท่านั้น ดังนั้น จึงต้อง
ปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) 

82 กรณีอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงสูตรบ่อย 
เช่น อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภค (เช่น 
อาหารจานเดียวบรรจุกล่องแช่เย็น-แช่แข็ง) 
หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการสั่งซื้อจากลูกค้า
ซึ่งน าไปจ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคอีกทอด
หนึ่งใน ช่วงเวลาสั้นๆ ภายใน 1-3 เดือน 
ต้องแสดงฉลากโภชนาการและฉลาก
โภชนาการแบบ GDA ตามประกาศฯ ฉบับที่ 
394 (พ.ศ.2561) หรือไม่ และสามารถ
อนุโลมให้ผู้ผลิตเลือกใช้ข้อมูลโภชนาการ
จากการค้านวณแทนการส่ง ตัวอย่าง
วิเคราะห์ได้หรือไม่ 

อาหารจานเดียวบรรจุกล่องแช่เย็น-แช่แข็งที่เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นหรือ
ตู้แช่แข็งตลอดระยะเวลาจ าหน่าย เป็นอาหารที่ เข้าข่ายต้องแสดง
ฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA ตามประกาศฯ ฉบับ
ที่ 394 (พ.ศ.2561) แม้ว่า ผลติภัณฑ์จะมีการเปลี่ยนแปลงสูตร
บ่อยครั้ง ทั้งนี้ ข้อมูลโภชนาการต้องมาจากการวิเคราะห์คุณค่า
สารอาหารใน ผลิตภัณฑ์สุดท้ายจากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานของ
รัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง ISO 17025 ไม่สามารถใช้ การ
ค านวณแทนได้ 

83 ผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าข่ายตามประกาศฯ 
แต่จ าหน่ายให้แก่ผู้ปรุงอาหารหรือผู้ผลิต
อาหารเท่านั้น มิได้มีการ จ าหน่ายต่อ
ผู้บริโภค จะต้องปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับ
ที่ 394 (พ.ศ.2561) หรือไม่ 

ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
84 กรณีฉลากอาหารน าเข้าท่ีมีการแสดงฉลาก

โภชนาการ สามารถน าข้อมูลโภชนาการบน
ฉลากน าเข้านั้นมาแสดง บนฉลาก
โภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA 
ตามประกาศฯ (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2561 ได้
หรือไม่ 

ไม่สามารถใช้ข้อมูลโภชนาการของฉลากอาหารน าเข้านั้นได้แต่
สามารถใช้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ของอาหาร น าเข้านั้น มา
ค านวณใหม่โดยเปรียบเทียบกับค่าความต้องการสารอาหารที่แนะน า
ให้บริโภคประจ าวันส าหรับคนไทย อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป และแสดง
ฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA ตามเงื่อนไขของ
ประกาศฯ ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) และประกาศฯ (ฉบับที่ 182) 
พ.ศ.2541 ทั้งนี้ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้นต้องเป็นผลจาก 
ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานของภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ได้รับการ
รับรอง ISO 17025 

85 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณค่า
สารอาหารต่ออาหาร 100 กรัม สามารถน า
ผลนั้นมาค านวณเป็นหนึ่งหน่วย บริโภคท่ีจะ
จ าหน่ายได้หรือไม่ 

ได้ โดยค่าที่ค านวณได้ต่อหนึ่งหน่วยบริโภคท่ีแสดงบนฉลากต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปัดเลขในตารางที่ 2.5 บัญชี แนบท้าย
หมายเลข 1 ของประกาศฯ (ฉบับที่ 182) 

86 (1) ตัวเลขที่แสดงในฉลากโภชนาการแบบ 
GDA ต้องเป็นเลขจ านวนเต็มเท่านั้น (ไม่มี
จุดทศนิยม) ใช่หรือไม่  
(2) กรณีการปัดตัวเลข เช่น น้ าตาล < 0.5 
แสดงค่าเป็น 0 < 1 แสดงค่าเป็น “น้อยกว่า 
1” >1 แสดงค่าขึ้นลง ขั้นละ 1 ถ้าวิเคราะห์
น้ าตาลได้ 0.78 กรัม ในฉลากโภชนาการ
แบบ GDA จะแสดงค่าเป็น “น้อยกว่า 1” 
เช่นเดียวกับท่ี แสดงในฉลากโภชนาการ
หรือไม่ และจะแสดงค่าเป็นร้อยละอย่างไร 

(1) ตัวเลขที่แสดงปริมาณสารอาหารบนฉลากโภชนาการจะมีจุด
ทศนิยมเพียงกรณีเดียวเท่านั้น คือ ค่าปริมาณไขมัน ต่อหนึ่งหน่วย
บริโภค หรือต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์อยู่ในช่วง 0.5–4.9 กรัม ซึ่งจะ
เข้าเกณฑ์การปัดเลขข้ึนลงทีละ 0.5 นอกเหนือจากนี้แสดงค่าเป็น
จ านวนเต็มตามหลักเกณฑ์ 
(2) กรณีวิเคราะห์น้ าตาลได้ 0.78 กรัม 
(2.1) กรณีหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์เท่ากับหนึ่งหน่วยบริโภค ให้แสดงค่า
บนฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบGDA เป็น “น้อยกว่า 
1” ส่วนค่าเป็นร้อยละของปริมาณที่แนะน าต่อวันให้ค านวณโดยใช้ค่า
ผลวิเคราะห์เทียบกับปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน (65 กรัม) จะได้
1% 
(2.2) กรณีหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์มีปริมาณมากกว่าหนึ่งหน่วยบริโภค 
ให้แสดงค่าบนฉลากโภชนาการเช่นเดียวกับ(2.1) ส่วนค่าบนฉลาก
โภชนาการแบบ GDA ทั้งปริมาณในระบบเมตริกและร้อยละของ
ปริมาณที่แนะน าต่อวัน ให้ค านวณจากค่าผลวิเคราะห์จริงคูณกับ
จ านวนหน่วยบริโภค และปัดเลขตามหลักเกณฑ์การปัดที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศฯ(ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 

87 ปริมาณและร้อยละของพลังงาน น้ าตาล 
ไขมัน และโซเดียมที่แสดงในฉลาก GDA ต้อง
ใช้ผลวิเคราะห์ของ ผลิตภัณฑ์เท่านั้น หรือ
สามารถใช้การค านวณจากปริมาณวัตถุดิบที่
ใช้ในสูตร และอ้างอิงคุณค่าสารอาหารของ 
วัตถุดิบที่ได้จากการวิเคราะห์ หรืออ้างอิงมา
จากต าราหรือแหล่งอ้างอิงต่างๆ ได้ 

ค่าพลังงานและสารอาหารที่แสดงฉลากโภชนาการและฉลาก
โภชนาการแบบ GDA ต้องมาจากการวิเคราะห์คุณค่า สารอาหารใน
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายจากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO 17025 ไม่สามารถใช้การ
ค านวณแทนได้ 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
88 กรณีผลิตสูตรเดียวกันในสัดส่วนของวัตถุดิบ

ที่มีผลต่อการให้ค่าทางโภชนาการกลุ่ม
พลังงาน น้ าตาล ไขมัน และ โซเดียม ที่มี
สัดส่วนสูงสุด สามารถเลือกสูตรนี้ตรวจ
วิเคราะห์เพียงสูตรเดียว แล้วน าผลวิเคราะห์
มาค านวณเป็น ตัวแทนกับสินค้าอ่ืนได้
หรือไม่ โดยไม่ต้องท าการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด แต่ใช้ตัวแทนสูตรสัดส่วน
สูง วิเคราะห์พอหรือไม่ ส าหรับน้าข้อมูลมา
แสดงค่า GDA 

ไม่ได้ การวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารเพื่อแสดงบนฉลากโภชนาการ
ต้องเป็นค่าจากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของ ผลิตภัณฑ์เฉพาะ
สูตรนั้น ๆ 

89 การค านวณคุณค่าทางโภชนาการต่อภาชนะ
บรรจุ กรณีท่ีเป็นค่าประมาณจะใช้ค่าจริง
จากการวิเคราะห์หรือค่าท่ี แสดงหน้าฉลาก
มาค านวณ ตัวอย่างเช่น จ านวนหน่วย
บริโภคต่อกระป๋อง ประมาณ 3 (ซึ่งค่าจริง
เป็น 2.85) พลังงานทั้งหมด 180 กิโล
แคลอรี จะใช้ค่าใดแสดงในฉลาก GDA = 
3x180 = 540 หรือ 2.85x180 = 513 

ใช้ค่า GDA = 3X180 =540 ยกเว้นกรณีฉลากโภชนาการแสดงค่า            
0 หรือ น้อยกว่า 1 ให้ค านวณโดยใช้ค่าจากผลการ ตรวจวิเคราะห์คูณ
กับจ านวนหน่วยบริโภค เพ่ือแสดงบนฉลากโภชนาการแบบ GDA 
แทน 

90 กรณีท่ีผลิตภัณฑ์อาหาร 1 ซอง หนัก 40 
กรัม หรือบรรจุ 80 กรัม แต่มี1 หน่วย
บริโภค เท่ากับ 30 กรัม ต้อง แสดงฉลาก
โภชนาการแบบ GDA อย่างไร และตัวเลขใน
ฉลาก GDA ต้องค านวณจากผลวิเคราะห์ต่อ 
100 กรัม ใช่หรือไม่ 

กรณีนี้แนะน าให้ก าหนดหนึ่งหน่วยบริโภคเท่ากับ 40 กรัม เพ่ือ
ค านวณค่าและแสดงบนฉลากโภชนาการและฉลาก โภชนาการแบบ 
GDA แทน เนื่องจากปริมาณดังกล่าวอยู่ในช่วงมากกว่าร้อยละ 50 
ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงของ ผลิตภัณฑ์  
 - ส่วนการค านวณค่าบนฉลากโภชนาการแบบ GDA ให้น าค่าหนึ่ง
หน่วยบริโภคคูณจ านวนหน่วยบริโภค (ค่าจากฉลาก โภชนาการ) แล้ว
ปัดเลขตามหลักเกณฑ์การปัดที่ก าหนดไว้ในประกาศฯ (ฉบับที่ 182) 
พ.ศ.2541 

91 กรณีหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงเท่ากับ 30 
กรัม ผลิตภัณฑ์มีน้ าหนัก 230 กรัม ต้องใช้
จ้านวนบริโภคเท่ากับ 1/7 จะ ใช้หนึ่งหน่วย
บริโภคเท่ากับ 30 กรัม หรือ 33 กรัม 

กรณีนี้ให้ใช้ค่า 1 หน่วยบริโภค เท่ากับ 33 กรัม เนื่องจากปริมาณ
ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า 200% ของหนึ่ง
หน่วยบริโภคอ้างอิงของผลิตภัณฑ์ 

92 ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่มีสูตร
ส่วนประกอบเหมือนกัน แตกต่างกันเพียง
กลิ่นหรือรสเท่านั้น จะสามารถใช้ผล 
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการร่วมกันได้
หรือไม่ 

กรณีดังกล่าวนี้ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ อาจใช้ผลวิเคราะห์
คุณค่าทางโภชนาการร่วมกันได้หากผลิตภัณฑ์มี ชนิดและปริมาณของ 
ส่วนประกอบเหมือนกันทุกประการ แต่หากมีสูตรส่วนประกอบที่
แตกต่างกันจะไม่สามารถใช้ผล การตรวจวิเคราะห์ร่วมกันได้ ต้องส่ง
วิเคราะห์ใหม่ 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
93 การส่งผลิตภัณฑ์อาหารตรวจวิเคราะห์ต้องมี

ค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการวิเคราะห์อย. มี
ค้าแนะน้าอย่างไรที่จะ ช่วยให้
ผู้ประกอบการประหยัดงบประมาณหรือลด
ระยะเวลาการวิเคราะห์ได้บ้างหรือไม่ 

ผู้ประกอบการสามารถแสดงฉลากโภชนาการแบบย่อได้ ส าหรับ
อาหารที่บังคับให้แสดงตามประกาศฯ ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) นี้ ซ่ึง
จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากการตรวจวิเคราะห์ได้มากกว่าการแสดง
ฉลากโภชนาการแบบเต็ม 

94 หน่วยงานใดบ้างที่ทาง อย. รับรองให้ตรวจ
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ 

ห้องปฏิบัติการที่เป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และห้องปฏิบัติการเอกชนที่ได้รับการ
รับรอง ISO 17025 

95 กรณีฉลากสินค้าเก่าที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม
ประกาศฯ (ฉบับที่ 394) พ.ศ. 2561 และยัง
วางจ้าหน่ายในท้องตลาด ภายหลังพ้น
ระยะเวลาผ่อนผันวันที่ 20 เมษายน 2564 
เนื่องด้วยสินค้ามีอายุการจัดเก็บ 2 ปี 
ส านักงาน คณะกรรมการอาหารและยามี
แนวทางให้กับบริษัทผู้ผลิตด าเนินการ
อย่างไร 

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถือว่าไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับนี้ หากตรวจพบจัดว่าเป็นการฝ่าฝืนประกาศ ซึ่งออกตามมาตรา 
6(10) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มีโทษปรับไม่เกิน 
30,000 บาท 

96 กรณีเครื่องดื่มชนิดเหลวมีพ้ืนที่ด้านหน้า
ฉลากน้อยกว่า 65 cm2 ต้องแสดงฉลาก
โภชนาการและฉลากโภชนาการ แบบ GDA 
ผ่านโปรแกรมประยุกต์ของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (QR Code) ไว้ที่บริเวณ
ใด และสามารถแสดงบนฉลาก ผลิตภัณฑ์ 
โดยไม่ต้องแสดงที่ร้านค้าหรือจุดจ าหน่ายได้
หรือไม่ เนื่องจากผู้บริโภคสามารถอ่านข้อมูล
ผ่าน QR Code บนฉลากผลิตภัณฑ์ที่อยู่วาง
บนชั้น ณ จุดจ้าหน่ายหรือร้านค้าได้ 

กรณดีังกล่าวนี้ ฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA 
สามารถแสดงผ่านโปรแกรมประยุกต์ของ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (QR 
Code) และแสดงไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์บริเวณใดก็ได้ ทั้งนี้ หากแสดง
โปรแกรมประยุกต์ไว้บน ฉลากผลิตภัณฑ์แล้ว ถือว่าเป็นการแสดงไว้ 
ณ จุดจ าหน่ายหรือร้านค้า 

97 การแสดงผ่าน QR Code สามารถใช้QR 
Code ส่วนกลางของบริษัท ซึ่งมีข้อมูลและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ของ บริษัท แล้วจึงค่อย
เข้าผ่านไปเลือกดูรายละเอียดของฉลาก 
GDA และฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์แต่
ละ รายการได้หรือไม่ 

การใช้ QR Code ร่วมกันหรือ QR Code ส่วนกลาง จะต้องระบุ
ข้อมูลหรือวิธีการเข้าถึงรายละเอียดของฉลาก GDA และฉลาก
โภชนาการของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการอย่างชัดเจน 

98 โปรแกรมประยุกต์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Nutrition detective mobile 
application) หมายถึงอะไร และ 
ประกอบด้วยโปรแกรมใดบ้างที่
นอกเหนือจาก QR Code 

โปรแกรมประยุกต์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์
ที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือจัดเก็บหรือบรรจุข้อมูลฉลาก GDA และฉลาก
โภชนาการ ส าหรับการใช้งานโดยอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น 
โทรศัพท์มือถือ และ แท็บเล็ต เป็นต้น ตัวอย่างเช่น QR Code หรือ 
Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ ios และ Android 
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"เรื่อง ก ำหนดอำหำรที่ห้ำมผลิต น ำเข้ำ หรือจ ำหน่ำย มีผลบังคับใช้ 
“ห้ำมกำรผลิต น ำเข้ำ จ ำหน่ำย PHOs ซึ่งเป็นแหล่งหลักของไขมันทรำนส์ แต่มิได้ห้ำมตรวจพบไขมันทรำนส์ในอำหำร”" 
100 ไขมันทรานส์ คืออะไร  ไขมันทรานส์ (Trans Fat) เป็นกรดไขมันไม่อ่ิมตัวที่บริเวณพันธะคู่มี

การจัดเรียงตัวของไฮโดรเจนอะตอมอยู่ตรงข้ามกัน สามารถพบได้ทั้ง
ในธรรมชาติ และจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงในน้ ามัน 
ไขมันทรำนส์จำกธรรมชำติ พบได้ในเนื้อวัว ควาย ซึ่งเป็นสัตว์เคี้ยว
เอ้ือง และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ดังกล่าว เช่น นม เนย ชีส แต่พบใน
ปริมาณเพียงเล็กน้อย 
ไขมันทรำนส์จำกกระบวนกำรเติมไฮโดรเจนบำงส่วน (Partial 
Hydrogenation) ลงไปในน้ ามันที่มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูง ซึ่งน้ ามันที่
ผ่านกระบวนการดังกล่าวจะเรียกว่า Partially Hydrogenated Oil 
ท าให้น้ ามันที่อยู่ในสภาพของเหลวเปลี่ยนเป็นไขมันที่มีสภาพแข็งขึ้น
หรือเป็นของก่ึงเหลว พบในอุตสาหกรรมเนยเทียม (margarine) หรือ
เนยขาว (shortening) ซึ่งไขมันดังกล่าวจะหืนช้า และมีอายุการเก็บ
รักษานานขึ้น 

101 อันตรายจากไขมันทรานส์ ไขมันทรานส์ให้ผลร้ายกว่ากรดไขมันอ่ิมตัว คือ ท าให้ระดับ
โคเลสเตอรอลรวม (Total Cholesterol) ไขมันชนิดเลว (LDL-
Cholesterol) และไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) เพ่ิมขึ้น และมีผล
ท าให้ระดับไขมันชนิดดี (HDL-Cholesterol) ลดลง ซึ่งเป็นการเพ่ิม
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 

102 ปริมาณที่สามารถบริโภคได้ต่อวัน องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (Food and 
Agriculture Organization, FAO) แนะน าปริมาณสูงสุดในการ
บริโภคไขมันทรานส์ต้องไม่เกิน 1% ของค่าพลังงานต่อวัน (หรือ
ประมาณ 2 กรัมต่อวัน หรือประมาณ 0.5 กรัมต่อหน่วย
บริโภค) อย่างไรก็ตาม FAO ยังแนะน าปริมาณสูงสุดในการบริโภค
ไขมันอ่ิมตัวที่ไม่เกิน 10% ของค่าพลังงาน (หรือประมาณ 20 กรัมต่อ
วัน หรือประมาณ 5 กรัมต่อมื้อ) ไว้ด้วย เนื่องจากตระหนักว่าไขมันทั้ง
สองประเภทยังเป็นสาเหตุหลักของโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้น 
จึงต้องควบคุมปริมาณการบริโภคร่วมกัน 

103 ขอบเขตของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
และการบังคับใช้ 

ประกาศฯ ฉบับนี้ มีขอบเขตการบังคับใช้กับน้ ามันและไขมันที่ผ่าน
กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partial hydrogenation) และ
อาหารที่มีน้ ามันและไขมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน
เป็นส่วนประกอบเท่านั้น มิได้หมายรวมถึงน้ ามันและไขมันที่ผ่าน
กระบวนการเติมไฮโดรเจนแบบสมบูรณ์ (Fully hydrogenation) ซ่ึง
เป็นกระบวนการที่ไม่ท าให้เกิดไขมันทรานส์ 
ประกาศฯ ฉบับนี้ ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่ายน้ ามันที่ผ่าน
กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ ามันที่ผ่าน
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กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ แต่มไิด้ห้าม
ตรวจพบไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหาร 

104 กรณีผลิตอาหารเพ่ือการส่งออกเท่านั้น 
สามารถใช้น้ ามันที่ผ่านกระบวนการเติม
ไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบได้
หรือไม่ 

 เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 388 พ.ศ.2561เรื่อง 
ก าหนดอาหารที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย มิได้มีข้อยกเว้น
ส าหรับกรณีการผลิตเพ่ือการส่งออก ดังนั้น กรณีผลิตอาหารที่มีการ
ใช้น้ ามันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ
เพ่ือการส่งออก จึงไม่สามารถกระท าได้ ประกอบกับหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ที่ปรากฎชัดเจนเกี่ยวกับผลร้ายของไขมันทรานส์ต่อ
สุขภาพ ดังนั้นอาหารที่ผลิตเพ่ือการส่งออกจึงไม่ควรมีการใช้น้ ามันที่
ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเช่นกัน  

105 การก ากับดูแล ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์อาหารที่อาจมีการใช้น้ ามันและ
ไขมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน
บางส่วนหลังจากท่ีประกาศฯ ฉบับนี้มีผลใช้
บังคับ 

 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาด าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
ณ สถานที่ผลิต สถานที่น าเข้า หรือสถานที่จ าหน่ายอย่างเข้มงวด โดย
พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เช่น สูตรส่วนประกอบ กระบวนการ
ผลิต ข้อก าหนดคุณภาพ (Specification) ของวัตถุดิบที่ใช้ เป็นต้น 
ทั้งนี้ อาจสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาณไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์กลุ่ม
เสี่ยง ดังนั้น หลังจากท่ีประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่วาง
จ าหน่ายในท้องตลาดจะต้องไม่มีส่วนประกอบของน้ ามันที่ผ่าน
กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน 

106 การด าเนินการตามกฎหมาย กรณีตรวจพบ
การใช้น้ ามันและไขมันที่ผ่านกระบวนการ
เติมไฮโดรเจนบางส่วนในผลิตภัณฑ์อาหาร 

 ผู้ผลิต น าเข้า หรือจ าหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 
หากฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6(8) จะมีโทษตาม
มาตรา 50 คือ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ป ีและ
ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท 

107 สามารถแสดงข้อความกล่าวอ้าง “ปราศจาก
ไขมันทรานส์” บนฉลากอาหารได้หรือไม่ 

ปัจจุบันยังไม่สามารถแสดงข้อความกล่าวอ้าง “ปราศจาก
ไขมันทรานส์” ได้ เนื่องจากขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาอยู่ระหว่างการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับการกล่าว
อ้างปริมาณของไขมันทรานส์ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานอาหารระหว่าง
ประเทศ (Codex) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การ
กล่าวอ้างไขมันทรานส์ โดยก าหนดเงื่อนไขควบคู่กับปริมาณไขมัน
อ่ิมตัวต้องต่ าด้วย จึงจะแสดงข้อความกล่าวอ้างดังกล่าว อย่างไรก็
ตาม ผู้ประกอบการสามารถแสดงปริมาณไขมันทรานส์ให้ผู้บริโภค
ทราบได้ในกรอบข้อมูลโภชนาการ โดยแสดงไว้ที่ต าแหน่งใต้ไขมัน
อ่ิมตัว 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/166/5.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/166/5.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/166/5.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/166/5.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/166/5.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/166/5.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/166/5.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/166/5.PDF
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108 น้ ามันทอดซ้ าที่ใช้หลายๆ ครั้ง มีไขมันท

รานส์เกิดข้ึนจริงหรือ? 
 มีงานวิจัยที่ทดสอบการใช้น้ ามันทอดซ้ าต่อการเกิดไขมันทรานส์ 
พบว่า น้ ามันที่ใช้ทอดซ้ าหลายครั้ง ตรวจพบไขมันทรานส์ แต่อยู่ใน
เกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ าถึงต่ ามาก ดังนั้น น้ ามันทอดซ้ าจึงมิใช่เป็นแหล่ง
ของไขมันทรานส์ แต่อันตรายของน้ ามันทอดซ้ าที่ควรค านึงถึงเป็น
ส าคัญ คือ สารก่อมะเร็ง ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้
มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 283) พ.ศ.2547 เรื่อง 
ก าหนดปริมาณสารโพลาร์ในน้ ามันที่ใช้ทอดหรือประกอบอาหารเพื่อ
จ าหน่าย และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 347) พ.ศ.2555 
เรื่อง วิธีการผลิตอาหารที่ใช้น้ ามันทอดซ้ า ในการก ากับดูแล 

109 อาหารที่มีส่วนประกอบของเนยเทียม 
(Margarine) หรือเนยขาว (Shortenings) 
ยังคงสามารถรับประทานได้หรือไม่ 

 อาหารที่มีส่วนประกอบของเนยเทียม หรือเนยขาว ผู้บริโภคยังคง
สามารถรับประทานได้ เนื่องจากปัจจุบัน ผู้ประกอบการน้ ามันและ
ไขมันส่วนใหญ่ได้ปรับใช้กระบวนการอ่ืนแทนกระบวนการเติม
ไฮโดรเจนบางส่วน และมีการปรับสูตรผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ใช้
น้ ามันที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนบางส่วนแล้ว อย่างไรก็ตาม สามารถ
ตรวจพบปริมาณไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์ข้างต้นได้ ทั้งนี้ ปริมาณที่
ตรวจพบน้อยมาก เมื่อเทียบกับการใช้น้ ามันที่ผ่านการเติมไฮโดรเจน
บางส่วน 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
ผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของกัญชำ/กัญชง 
110 ส่วนต่าง ๆ ของกัญชาและกัญชงที่ผ่านการ

ยกเว้นไม่เป็นยาเสพติด น ามาใช้ในอาหาร 
ได้หรือไม่ 

ปัจจุบันประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เรื่อง ก าหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร 
ยังคงมีรายชื่อกัญชาและกัญชงเป็นพืชที่ห้ามใช้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ทบทวนและปรับแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงจัดท าข้อก าหนด
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่อนุญาตให้ใช้ส่วนของกัญชา/กัญ
ชงได้ โดยอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลวิชาการ และความปลอดภัยในการ
บริโภคในระยะยาว ดังนั้น ในขณะนี้จึงต้องรอให้ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขมีผลบังคับใช้ก่อน จึงจะผลิตเพ่ือจ าหน่ายได้การใช้ส่วน
ต่าง ๆ ของกัญชา/กัญชงเป็นอาหาร ต้องมีวัตถุประสงค์ตามขอบเขต
นิยาม อาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ หากมี
วัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งหวังสรรพคุณหรือผลต่อสุขภาพ เช่น ต้านอักเสบ 
ช่วยให้นอนหลับ ผ่อนคลาย ไม่จัดเป็นอาหาร ต้องขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือพระราชบัญญัติยา 

111 การขออนุญาตผลิตหรือน าเข้า ผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนประกอบจากส่วนต่างๆ ของกัญชา/กัญ
ชง ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานใด 

๑) กรณีผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ามันจากเมล็ดกัญ
ชง และโปรตีนจากเมล็ดกัญชง 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจจัดเป็น "อาหาร" ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.๒๕๒๒ ทั้งนี ้ต้องพิจารณารายละเอียดของผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติม 
เช่น สูตรส่วนประกอบ วัตถปุระสงค์การบริโภค รูปแบบและขนาด
การบริโภค อย่างไรก็ตาม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่
ระหว่างการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๘) พ.ศ. 
๒๕๕๙ เรื่อง ก าหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ใน
อาหาร และจัดท าประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งก าหนดคุณภาพ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง 
น้ ามันจากเมล็ดกัญชง และโปรตีนจากเมล็ดกัญชง อยู่ ดังนั้น ในขณะ
นี้จึงต้องรอให้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขมีผลบังคับใช้ก่อน จึงจะ
สามารถผลิตเพ่ือจ าหน่ายได้ แต่หากเป็นการน าเข้าเพ่ือจ าหน่าย ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
 ๒) กรณีท่ีผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบอื่นๆ ของกัญชา/กัญชง ได้แก่ 
เปลือก ราก ล าต้น เมล็ด ใบ กิ่ง ก้าน 
ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างการพิจารณา
ข้อมูลทางวิชาการและความปลอดภัยของการบริโภคในระยะยาว 
เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการทบทวนและปรับแก้ไขประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
๓๗๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ก าหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ 
ที่ห้ามใช้ในอาหาร ตลอดจนจัดท าข้อก าหนดคุณภาพมาตรฐานของ
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
ผลิตภัณฑ์ต่อไป 
ทั้งนี้ กรณีมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งหวังสรรพคุณหรือผลต่อสุขภาพ เช่น 
ต้านอักเสบ ช่วยให้นอนหลับ ผ่อนคลาย ไม่จัดเป็น "อาหาร" ภายใต้
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ แต่อาจจัดเป็น "ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร" ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.๒๕๖๒ 

112 สารสกัดเมล็ดกัญชง และสารสกัด CBD ที่มี
สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล 
(Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกิน
ร้อยละ ๐.๒ โดยน้ าหนัก แตกต่างกัน
อย่างไร น ามาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหาร
ได้หรือไม่ 

สารสกัดเมล็ดกัญชง หมายถึง สิ่งที่สกัดได้จากเมล็ดกัญชง ซึ่งไม่ใช่
น้ ามันหรือโปรตีน และกากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชงที่มีสาร 
THC ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ าหนัก ผู้ขอฯ ต้องส่งข้อมูลและ
รายละเอียดเพ่ิมเติม เช่น ชนิดและปริมาณสารส าคัญ กระบวนการ
สกัด ตัวท าละลายที่ใช้ในการสกัด ข้อก าหนดคุณภาพของสารสกัด 
รายละเอียดของกากท่ีเหลือจากการสกัด วัตถุประสงค์ของการใช้ 
ประเภทของอาหารที่จะใช้สารสกัดเมล็ดกัญชงเป็นส่วนประกอบ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาในเบื้องต้น ส าหรับการพิจารณาประเมินความ
ปลอดภัยต่อไป 
สารสกัด CBD หมายถึง สาร Cannabidiol ซึ่งถูกแยกหรือสกัดได้
จากส่วนต่างๆ ของกัญชา/กัญชง ด้วยกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้ได้
สาร CBD ในปริมาณมาก โดยมีสาร THC ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดย
น้ าหนัก สาร CBD มีคุณสมบัติต้านอักเสบ มีผลต่อระบบประสาทและ
สมอง และท าปฏิกิริยากับระบบต่างๆ ภายในร่างกาย ถูกน ามาใช้ทาง
การแพทย์เพื่อการรักษาโรคทางจิตเวช และโรคทีเ่กิดจากความ
ผิดปกติของระบบประสาทและสมอง เช่น ยากันชัก อย่างไรก็ตาม 
การใช้สารดังกล่าวต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์ เนื่องจากมี
รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับสารดังกล่าว เช่น คลื่นไส้ 
อาเจียน นอกจากนี้ สาร CBD เกิดอันตรกริยากับยาหลายชนิด (Drug 
interaction) เช่น Steroids and corticosteroids, HMG CoA 
reductase inhibitors, Antihistamines, Antibiotics, Immune 
modulators เป็นต้น 
กรณีท่ีจะน าสารสกัดเมล็ดกัญชงและสารสกัด CBD มาใช้ในอาหาร 
ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างการพิจารณา
ข้อมูลทางวิชาการและความปลอดภัยของการบริโภคในระยะยาว 
เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการทบทวนและปรับแก้ไขประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
๓๗๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ก าหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ 
ที่ห้ามใช้ในอาหาร ตลอดจนจัดท าข้อก าหนดคุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ต่อไป ทั้งนี้ หากมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งหวังสรรพคุณหรือผล
ต่อสุขภาพ เช่น ต้านอักเสบ ชว่ยให้นอนหลับ ผ่อนคลาย ไม่จัดเป็น 
"อาหาร" ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ แต่อาจจัดเป็น 
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
"ผลิตภัณฑ์สมุนไพร" ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.
๒๕๖๒ 

113 
  
  

หากจะผลิตเครื่องดื่มที่มีการใช้สารสกัด 
CBD เป็นส่วนประกอบ ส าหรับการส่งออก
เท่านั้น จะสามารถกระท าได้หรือไม่ อย่างไร 

ต้องพิจารณารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น สูตรส่วนประกอบ 
วัตถุประสงค์/ความมุ่งหมายในการบริโภค รูปแบบและขนาดการ
บริโภค สรรพคุณและการแสดงฉลาก เพ่ือพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด ระหว่างอาหารและผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 
๔.๑ กรณีผลิตภัณฑ์ที่หารือจัดเป็นเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ต้องด าเนินการดังนี้ 
 (๑) ขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารเป็นการเฉพาะ โดยต้องแยก
สายการผลิตและเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ผลิตเครื่องดื่มทั่วไปและ
เครื่องดื่มที่มีการเติม CBD เพ่ือการส่งออกให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน 
เนื่องจาก ปัจจุบัน CBD ยังเป็นสารห้ามใช้ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ก าหนดพืช สัตว์ หรือ
ส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร 
 (๒) สารสกัด CBD ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องดื่มที่ผลิตเพ่ือการ
ส่งออกเท่านั้น ต้องเป็นสารสกัด CBD ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 (๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๕๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง 
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ไม่ใช้บังคับกับเครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในการส่งออก ดังนั้น หากผู้ขอฯ 
ประสงค์จะผลิตเพ่ือการส่งออกเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพ
มาตรฐานและข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายของประเทศคู่ค้า 
ทั้งนี้ ส าหรับการผลิตในประเทศส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลทางวิชาการและความปลอดภัยของ
การบริโภคในลักษณะอาหารระยะยาว เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการ
ทบทวนและปรับแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง 
ก าหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร 
ตลอดจนจัดท าข้อก าหนดคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่อไป 
            ทั้งนี ้ส าหรับการผลิตในประเทศส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลทางวิชาการและความ
ปลอดภัยของการบริโภคในลักษณะอาหารระยะยาว เพ่ือน าข้อมูลมา
ใช้ในการทบทวนและปรับแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๘) พ.ศ. 
๒๕๕๙ เรื่อง ก าหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ใน
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อาหาร ตลอดจนจัดท าข้อก าหนดคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ต่อไป 
๔.๒ กรณีผลิตภัณฑ์ที่หารือจัดเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

114 หากประสงค์จะน าส่วนต่างๆ ของต้นกัญชา/
กัญชงที่ปลดพ้นจากการเป็นยาเสพติดให้
โทษประเภท ๕ เพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน
เอง โดยมิได้จ าหน่ายแต่อย่างใด เช่น น าใบ
กัญชามาปรุงอาหาร หรือเมล็ดกัญชงมาปรุง
ประกอบ เช่น คั่ว อบ สามารถท าได้หรือไม่ 

กรณีบริโภคภายในครัวเรือนเอง ไม่ต้องขออนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F-T4-12  (00-05/07/59) หน้าที่ 25/61 
 
 

ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
ประเด็นถำมตอบประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องกำรแสดงฉลำกของอำหำรในภำชนะบรรจุ 
114 “อาหารในภาชนะบรรจุ” มีลักษณะอย่างไร อาหารในภาชนะบรรจุเป็นอาหารที่มีภาชนะหุ้ม ห่อ ปิดผนึก หรือ

ด้วยวิธีใดๆท่ีมีลักษณะท านองเดียวกันอยู่ใน สภาพเรียบร้อยพร้อม
จ าหน่าย 

115 “แบ่งบรรจุ” มีลักษณะอย่างไร การแบ่งบรรจุเป็นการแบ่งอาหารที่ผลิตเรียบร้อยแล้วที่บรรจุใน
ภาชนะบรรจุเดิมมาใส่ภาชนะบรรจุใหม่ ไม่ว่า จะมีการสัมผัสอาหาร
หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีการท าผสม ปรุงแต่งอาหารนั้น 

116 กรณีน าอาหารเข้ามาเพ่ือจ าหน่ายแล้วท า
การเปลี่ยนฉลากก่อนจ าหน่ายให้กับผู้บริโภค
ในประเทศไทยโดย ไม่มีการเปลี่ยนภาชนะ
บรรจุ การกระท าดังกล่าวจะถือว่าเป็นการ 
“แบ่งบรรจุ” ตามค านิยามหรือไม่ 

ไม่ถือว่าเป็นการแบ่งบรรจุ เนื่องจากเป็นการจัดท าฉลากขึ้นใหม่ให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า ด้วยเรื่องฉลาก โดยยังคง
เป็นอาหารที่ผลิตในต่างประเทศและบรรจุในภาชนะบรรจุเดิม
เพียงแต่แสดงฉลากให้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

117 ผู้ผลิตกับผู้ปรุงมีความหมายเหมือนกัน
หรือไม่ 

เหมือนกัน เนื่องจากการปรุงเป็นลักษณะหนึ่งในการผลิตหรือ
ท าอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ก าหนดนิยามค าว่า 
“ผลิต” ว่าหมายถึงการท าผสม ปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุ 

118 อาหารในภาชนะบรรจุมีกี่ลักษณะ ตัวอย่าง
ของภาชนะบรรจุแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง 

(1) ภาชนะห่อหุ้มอาหารทุกส่วนอย่างมิดชิด โดยภาชนะบรรจุนั้นอาจ
ทึบแสง โปร่งใส หรือโปร่งแสง เมื่อมี การเคลื่อนย้ายอาหารที่ห่อหุ้ม
ด้วยภาชนะบรรจุดังกล่าวแล้ว อาหารไม่หลุดออกจากภาชนะบรรจุ
นั้น ตัวอย่างเช่น กระป๋อง ถ้วยพลาสติกหรือโฟมมีฝาปิดบรรจุบะหมี่
กึ่งส าเร็จรูป หรือถุงอะลูมิเนียมฟอยล์หรือถุง เมทัลไลซ์บรรจุขนมขบ
เคี้ยว ถังและฝาพลาสติกใส่เฉาก๊วย กระบอกมีฝาปิด ข้าวหลามมีจุก
ปิด กล่อง พลาสติกหรือกล่องกระดาษ เป็นต้น  
(2) ภาชนะห่อหุ้มเฉพาะบางส่วน โดยที่อาหารไม่หลุดออกจากภาชนะ
บรรจุเมื่อมีการเคลื่อนย้าย เช่น ถุงตา ข่ายใส่ผลไม้ ชะลอมใส่ผลไม้ 
เข่งขนมจีนที่มีพลาสติกคลุมด้านบน ถาดขนมหม้อแกงที่มีพลาสติก
คลุมด้านบน 

119 ผู้จ าหน่ายหมายถึงใคร พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ก าหนดนิยาม “จ าหน่าย” 
หมายความรวมถึง ขาย จ่าย แจก หรือ แลกเปลี่ยน ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ในทางการค้า หรือการมีไว้เพ่ือจ าหน่ายด้วย ดังนั้นผู้
จ าหน่าย หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลที่กระท าการดังกล่าวข้างต้น 

120 ผู้ปรุงอาหาร หมายถึงอะไร ผู้ประกอบอาหารที่ท าอาหารเพ่ือบริการอาหารในร้านอาหารนั้น เช่น 
ร้านอาหารตามสั่ง ภัตตาคาร โรงแรม โรงเรียน สถาบันการศึกษา 
โรงพยาบาล สถานที่อ่ืนในลักษณะท านองเดียวกัน 
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อำหำรที่ได้รับกำรยกเว้นกำรแสดงฉลำก ข้อ 3 และกำรยกเว้นกำรแสดงข้อมูลบำงรำยกำรในข้อ 4 
121 อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อม

จ าหน่าย (อาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง 
วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต 
และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะ พร้อมจ าหน่าย) ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องแสดงฉลากอาหารเช่นเดียวกับอาหาร
สดที่ผ่านกรรมวิธีฯ ในข้อ 3 (2) ของ
ประกาศฯ (ฉบับที่ 367) หรือไม่ 

อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายต่อผู้บริโภค หรือที่
เรียกกันโดยทั่วไปว่า อาหารแปรรูปที่บรรจุ ในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 
(Primary GMP) ไม่ได้รับการยกเว้นการแสดงฉลากตามประกาศฯ 
(ฉบับที่ 367) (ดูได้ในข้อ 3 (2) ของประกาศฯ (ฉบับที่ 367)) อาหาร
แปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายที่ได้รับการยกเว้นการแสดง
ฉลากในข้อ 3 (2) ของประกาศฯ (ฉบับที่ 367) ได้แก่ อาหารสดที่ผ่าน
กรรมวิธีการแกะ ช าแหละ ตัดแต่ง หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือการลดขนาด
ที ่บรรจุในภาชนะท่ีสามารถมองเห็นสภาพของอาหารสดนั้นได้โดยจะ
แช่เย็นหรือไม่แช่เย็นก็ได้ และไม่ได้ จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค ไม่
ต้องแสดงฉลากตามประกาศฯ (ฉบับที่ 367) 

122 อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีท่ีผู้ปรุง
จ าหน่ายโดยตรงกับผู้บริโภค และมีการ
น าไปฝากจ าหน่ายที่ สถานที่อ่ืนหรือมีผู้รับ
ซื้อไปจ าหน่ายที่สถานที่อ่ืนด้วย ต้องแสดง
ฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่า
ด้วยเรื่องฉลากหรือไม่ 

ต้องแสดงฉลากตามประกาศฯ (ฉบับที่ 367) และ (ฉบับที่ 237) 
เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการยกเว้น ในข้อ 3 (1) และ 3 (3) 
ของประกาศฯ (ฉบับที่ 367) 

123 อาหารสดที่ไม่ผ่านกรรมวิธีใดๆ หรืออาหารสด
ที่ผ่านกรรมวิธีบรรจุในภาชนะไม่สามารถ
มองเห็นสภาพของ อาหารสดนั้นได้ ได้รับการ
ยกเว้นการแสดงฉลากตามประกาศนี้หรือไม่ 

ไม่ได้รับการยกเว้นการแสดงฉลากตามประกาศฉบับนี้ เนื่องจาก
ผู้บริโภคไม่มีข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกซ้ือได้ 

124 ผลไม้ตัดแต่งบรรจุกล่องมองไม่เห็นข้างใน 
และขายในร้านอาหารยกเว้นการแสดงฉลาก
ตามประกาศนี้ หรือไม่ตามข้อ 3 (3) 

หากผลิตและจ าหน่ายเพ่ือบริการในร้าน หรือสถานบริการนั้นๆ อยู่ใน
ข่ายที่ได้รับการยกเว้นการแสดงฉลาก ตามข้อ 3 (3) แต่หากมีการ
น าไปจ าหน่าย ณ สถานที่อ่ืน ซึ่งจ าหน่ายโดยบุคคลอ่ืนมิใช่ผู้ผลิต เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ต้องแสดงฉลากตามประกาศฉบับนี้ 

125 อาหารใดที่ไม่ถูกบังคับให้ต้องแสดงฉลาก
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของ
อาหารในภาชนะบรรจุ 

1. เกลือบริโภค สุรา เนื่องจากมีการก าหนดการแสดงฉลากให้ปฏิบัติ
ตามประกาศเฉพาะเท่านั้น  
2. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลิตเพื่อการส่งออก และ
เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลิตเพื่อการ ส่งออก เนื่องจาก
ประกาศว่าด้วยเรื่องอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและเครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ก าหนดว่าไม่ใช้บังคับกับอาหารและเครื่องดื่ม
เพ่ือการส่งออกซึ่งรวมความถึงการปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยเรื่อง 
การแสดงฉลาก 
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126 กรณีโรงงานผลิตอาหารเพ่ือจ าหน่ายให้กับผู้

ปรุงอาหาร เช่น ผลิตมันฝรั่งแช่แข็งใน
ภาชนะบรรจุซอสในภาชนะ บรรจุที่ปิดสนิท
ส่งให้กับร้านอาหารจ าพวก Fast Food จะ
ได้รับการยกเว้นการฉลากตามข้อ 3 (3) ของ
ประกาศ ฯ หรือไม่ 

ไม่ได้รับการยกเว้น เนื่องจากไม่เป็นอาหารที่ผลิตและจ าหน่ายเพื่อ
บริการของร้านภายในร้านของตนเอง แต่เป็น อาหารที่ผลิตเพ่ือ
จ าหน่ายให้กับผู้ปรุงอาหารจึงต้องแสดงฉลากตามข้อ 4 ของประกาศ
ฯ 

127 กรณีสายการบิน จ้างโรงงานผลิต หรือผลิต
อาหารพร้อมบริโภคแช่แข่งเพ่ือบริการลูกค้า
บนสายการบิน จะต้องจัดท าฉลากตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง
ฉลากหรือไม่อย่างไร 

กรณีผลิตอาหารเพ่ือบริการบนเครื่องบินของสายการบินได้รับการ
ยกเว้นตาม ข้อ 3 (3) ของประกาศกระทรวง สาธารณสุข (ฉบับที่ 
367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ แต่
หากสายการบินขอรับ เลขสารบบอาหาร จะต้องแสดงฉลากตาม
ประกาศฯ ฉบับนี้ ตามความในวรรคท้ายของข้อ 3 ของประกาศฯ 

128 ฉลากอาหารที่มิใช่จ าหน่ายโดยตรงต่อ
ผู้บริโภคหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้ปรุงหรือผู้
จ าหน่ายอาหาร หมายถึงกรณีใด 

ฉลากอาหารที่จ าหน่ายให้กับผู้ผลิตอาหาร ซึ่งขออนุญาตผลิตอาหาร 
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 โดยมีใบอนุญาตผลิตอาหารทั้ง
ที่เข้าข่ายโรงงาน และไม่เข้าข่ายโรงงาน 

129 ฉลากอาหารที่จ าหน่ายให้กับร้านอาหาร 
ภัตตาคาร โรงแรม โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สถานที่อ่ืน
ในลักษณะท านองเดียวกัน เข้าข่ายได้รับการ
ยกเว้นแสดงฉลากบางรายการตามวรรคท้าย
ของ ข้อ 4 ของประกาศฯ หรือไม่ 

กรณีดังกล่าวไม่ได้รับการยกเว้นตามวรรคท้ายของข้อ 4 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการ แสดงฉลากของอาหารใน
ภาชนะบรรจุ เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นอาหารที่จ าหน่ายให้ผู้ปรุง 

130 ฉลากอาหารที่มิใช่จ าหน่ายโดยตรงต่อ
ผู้บริโภคหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้ปรุงหรือผู้
จ าหน่ายอาหาร แสดง ฉลากอย่างไร 

การแสดงฉลากสามารถแสดงข้อมูลบางรายการ ได้แก่ ชื่ออาหาร เลข
สารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้น าเข้า ฯ 
ปริมาณของอาหารเป็นระบบเมตริก วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควร
บริโภค ก่อน โดยอาจแสดงเป็นภาษาอังกฤษแทนก็ได้ อย่างไรก็ตาม
ต้องมีการแสดงรายละเอียดเป็นภาษาไทยที่ครบถ้วนตามข้อ 4 ของ
ประกาศกระทรวง สาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เรื่อง การ
แสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ที่เห็นได้ชัดเจนและ อ่านได้
ง่าย ไว้ในคู่มือหรือเอกสารประกอบการจ าหน่ายทุกครั้ง และยกเว้น
การแสดงปริมาณของ ส่วนประกอบเป็นร้อยละไว้ที่ฉลากหรือคู่มือ
หรือเอกสารประกอบการจ าหน่าย ส าหรับกรณีผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า 
อาหาร เพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารของตนเอง หรือผู้ผลิตหรือ
ผู้น าเข้าอาหารจ าหน่ายให้แก่ ผู้แปรรูป อาหาร โดยมีข้อตกลงการให้
ข้อมูลส่วนประกอบเป็นร้อยละดังกล่าวไว้แล้ว เช่น เอกสารหรือ
หนังสือของ ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าที่แสดงถึงรูปแบบหรือวิธีการให้ข้อมูล
ส่วนประกอบ เป็นร้อยละให้แก่ผู้ซื้ออาหารเพื่อเป็น วัตถุดิบในการ
ผลิตอาหาร 
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ขอบข่ำยบังคับ 
131 ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดมี

ข้อก าหนดอยู่ในประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยอาหารนั้น ๆ เช่น 
“ยกเว้นการแสดงฉลากตามข้อ 3 ของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) 
พ.ศ. 2543 เรื่อง ฉลาก และให้การแสดง
ฉลากเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเฉพาะ” ต่อมาประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ. 
2543 ถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง 
การ แสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ 
หากข้อก าหนดในประกาศเฉพาะเรื่องที่มี
การอ้างประกาศกระทรวง สาธารณสุข 
(ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2543 ยังมีผลใช้บังคับอยู่ 
มีข้อก าหนดไม่สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวง สาธารณสุข ฉบับที่ 367) พ.ศ. 
2557 จะต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับใด 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 ใช้แทนที่
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2543 เรื่อง ฉลาก 
ดังนั้นหากข้อก าหนดหัวข้อใดในข้อ 4 ของประกาศ (ฉบับที่ 367) 
ก าหนดไว้ตรงกับหัวข้อ ของประกาศเฉพาะ ให้ปฏิบัติตามประกาศ
เฉพาะ และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดอ่ืนที่เหลือทั้งหมดในข้อ 4 ของ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 

132 กรณีท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
อาหารชนิดใด ๆ มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
แสดงฉลากอาหารไว้ เป็นการเฉพาะ หากขัด
กับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลาก ของ
อาหารในภาชนะบรรจุ จะยึดฉบับใด 

หากเป็นข้อก าหนดหัวข้อเดียวกันต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่ก าหนดการแสดงฉลาก อาหารใดอาหารหนึ่งไว้เป็นการ
เฉพาะก่อน ส าหรับข้อก าหนดอ่ืนที่ไม่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวง 
สาธารณสุขเฉพาะให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลาก ของอาหารในภาชนะบรรจุ 

133 การแสดงฉลากของขนมปังท่ีจ าหน่ายให้กับ
ผู้ผลิตอาหาร ได้รับการยกเว้นการแสดง
ฉลากตามวรรคท้ายของ ข้อ 4 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 
2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารใน 
ภาชนะบรรจุ หรือไม่ 

ขนมปังตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 224) พ.ศ. 2543 
ก าหนดเฉพาะการแสดงฉลากท่ีจ าหน่าย โดยตรงต่อผู้บริโภค ไม่มี
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการแสดงฉลากให้กับผู้ผลิตอาหาร ดังนั้น การ
แสดงฉลากของขนมปัง ที่มิได้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคหรือผู้แบ่ง
บรรจุหรือผู้ปรุงหรือผู้จ าหน่ายอาหาร จึงต้องปฏิบัติตามวรรค สุดท้าย
ของข้อ 4 ของประกาศ (ฉบับที่ 367) 

134 ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าท่ีขาย
ในประเทศไทยเท่านั้นใช่หรือไม่ เนื่องจาก
ข้อ 5 ของประกาศฯ ฉบับที่ 367 มีการ
อ้างอิงถึงฉลากของอาหารที่ผลิตเพื่อการ
ส่งออก 

ข้อก าหนดการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุครอบคลุม
อาหารน าเข้าเพ่ือจ าหน่าย ซึ่งต้องให้ปฏิบัติ ตามข้อ 4 ของประกาศฯ 
ส่วนฉลากอาหารเพ่ือการส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศให้ปฏิบัติตาม 
ข้อ 5 ของ ประกาศฯ และข้อก าหนดของลูกค้าหรือประเทศ
ปลายทาง 
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135 อาหารประเภทวัตถุเจือปนอาหารที่มีวัตถุ

ปรุงแต่งรสเป็นส่วนประกอบหลักต้องแสดง
ฉลากอย่างไร 

วัตถุเจือปนอาหารต้องแสดงฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 363) พ.ศ. 2556 เรื่อง วัตถุเจือ ปนอาหาร (ฉบับที่ 2) และยัง
ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 
2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ในส่วนที่
แตกต่างจากประกาศ (ฉบับที่ 363) ด้วย 

136 กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระบุให้แสดง 
“ชื่อและปริมาณของส่วนประกอบส าคัญ
ของผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร และ
ส่วนประกอบที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณ 
คุณประโยชน์ ในฉลากของผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร” ซึ่งไม่ตรงกับข้อก าหนดการแสดง
ส่วนประกอบตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง 
การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ 
ซึ่งก าหนดให้แสดงส่วนประกอบเป็นร้อยละ
โดย น้ าหนัก ดังนั้นจะต้องแสดง
ส่วนประกอบส าคัญบนฉลากอย่างไร 

การแสดงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เรื่อง 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

137 ขอให้ระบุชื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
ได้ก าหนดการแสดงฉลากไว้เป็นการเฉพาะ 
เพ่ืออ านวยความ สะดวกในการปฏิบัติตาม 

สามารถตรวจสอบได้จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง
อาหารชนิดนั้น ๆ ซึ่งตัวอย่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เรื่องฉลากที่มีการก าหนดการแสดงฉลากไว้เป็นการเฉพาะ เช่น นม
ดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและ
เด็กเล็ก, อาหารทารก และอาหารสูตร ต่อเนื่องส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก,อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก, วัตถุเจือปนอาหาร (รวมถึง
สตีวิออไกลโค ไซด์ซัยคลาเมต), ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, อาหาร
วัตถุประสงค์พิเศษ, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, นมโค, นม
ปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ไอศกรีม, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท,
ช็อกโกแลต, เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์ 
เนยเทียมและผลิตภัณฑ์เนยผสม,ข้าวเติมวิตามิน, น้ าแข็ง, น้ าแร่
ธรรมชาติ, น้ าเกลือปรุงรส, น้ าปลา,ขนมปัง, วัตถ ุ
แต่งกลิ่นรส, วุ้นส าเร็จรูปและขนมเยลลี, หมากฝรั่งและลูกอม, 
อาหารพร้อมปรุงและอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภค 
ทันที และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์, ชา, กาแฟ, เครื่องดื่มเกลือแร่, 
น้ ามันถั่วลิสง, แป้งข้าวกล้อง เป็นต้น 

138 การผลิตอาหารที่จ าหน่ายให้กับผู้ปรุงที่ใช้ใน
การประกอบอาหารในร้านอาหารต้องแสดง
ฉลากครบถ้วน ตามข้อ 4 หรือไม่ 
 

การแสดงฉลากอาหารที่ผลิตเพ่ือจ าหน่ายให้ผู้ปรุงต้องแสดงครบถ้วน
ตามข้อ 4 ของประกาศฯ 
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139 กรณีการแสดงฉลากอาหารที่มิใช่จ าหน่าย

โดยตรงต่อผู้บริโภคหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้
ปรุงหรือผู้จ าหน่าย ต้องแสดงฉลากอย่างไร 

ต้องแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้อ 4 วรรคสุดท้ายของประกาศฯ 
รวม 6 รายการ เป็นภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษไว้ที่ฉลาก ได้แก่  
(1) ชื่ออาหาร (2) เลขสารบบอาหาร (3) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้
แบ่งบรรจุหรือผู้น าเข้า หรือส านักงานใหญ่ แล้วแต่กรณี (4) ปริมาณ
ของอาหารเป็นระบบเมตริก (5) ส่วนประกอบที่ส าคัญเป็นร้อยละของ
น้ าหนักโดยประมาณเรียงตามล าดับปริมาณจากมากไปน้อย (9) 
แสดง วัน เดือนและปี หรือเดือนและปี โดยมีข้อความว่า “ควรบริโภค
ก่อน” ก ากับไว้ด้วย หรืออาจแสดง ข้อความ “ผลิต” หรือ 
“หมดอายุ” ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
อาหารนั้น แต่ต้องแสดงรายละเอียดครบถ้วนตามข้อ 4 ของประกาศ
ฯ เป็นภาษาไทยไว้ที่คู่มือหรือเอกสารประกอบการ จ าหน่ายด้วย 

140 การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุที่
ผลิตหรือน าเข้าเพ่ือจ าหน่าย ซึ่งจ าหน่าย
โดยตรงกับผู้บริโภค หรือผู้แบ่งบรรจุอาหาร
หรือผู้ปรุงอาหารหรือผู้จ าหน่ายอาหาร จะ
แสดงเป็นภาษาอ่ืนได้หรือไม่ 

ต้องแสดงข้อความเป็นภาษาไทยเท่านั้น แต่อาจแสดงเป็นภาษาอ่ืน
ร่วมด้วยก็ได้ 

141 ฉลากของวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศสามารถ
แสดงเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่ 

การแสดงอาหารที่มิได้จ าหน่ายโดยตรงกับผู้บริโภคหรือผู้แบ่งบรรจุ
อาหารหรือผู้ปรุงอาหารหรือผู้จ าหน่าย อาหาร สามารถแสดงเป็น
ภาษาอังกฤษบนฉลากได้ แต่ต้องมีการแสดงรายละเอียดทั้งหมดเป็น
ภาษาไทยให้ ครบถ้วนตามข้อ 4 ของประกาศฯ ที่เห็นได้ชัดเจนและ
อ่านได้ง่ายไว้ในคู่มือหรือเอกสารประกอบการจ าหน่าย ทุกครั้ง 

142 ฉลากอาหารที่น าเข้ามาจ าหน่ายให้กับ
ผู้บริโภคหากแสดงรายละเอียดไม่ครบทุก
รายการตามข้อ 4 ของ ประกาศฯ ต้องท า
อย่างไร 

ต้องจัดท าฉลากอาหารน าเข้าที่จ าหน่ายต่อผู้บริโภคเป็นภาษาไทยที่
ครบถ้วนทุกรายการตามข้อ 4 ของง ประกาศฯ 

143 อาหารที่จ าหน่ายให้กับผู้จ าหน่ายต้องแสดง
ฉลากครบถ้วนตามข้อ 4 หรือไม่ 

การแสดงฉลากส าหรับอาหารที่จ าหน่ายให้กับผู้จ าหน่ายต้องแสดง
ฉลากให้ครบถ้วนตามข้อ 4 ของประกาศฯ 

144 อาหารทั่วไป เช่น แป้งสาลี ต้องแสดงฉลาก
ตามประกาศฯ ใช่หรือไม่ 

อาหารทั่วไปที่อยู่ในภาชนะบรรจุต้องแสดงฉลากตามข้อ 4 ของ
ประกาศฯ 

145 การแสดงชื่ออาหารต้องแสดงอย่างไร การแสดงชื่ออาหารต้องปฏิบัติตามข้อ 10 และข้อ 13 ของประกาศ 
(ฉบับที่ 367) แต่หากอาหาร นั้น ๆ มีข้อก าหนด การแสดงชื่ออาหาร
ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารนั้นเป็นการ
เฉพาะ ต้องแสดงชื่อ อาหารตามท่ีมีก าหนดไว้ในประกาศฯเฉพาะ
เรื่อง ร่วมกับข้อ 10 และข้อ 13 ของประกาศ (ฉบับที่ 367) เช่น 
กาแฟ ที่มีส่วนประกอบของน้ าตาล ครีม สารสกัดจากโสม แสดงชื่อ
เป็น “กาแฟปรุงส าเร็จผสมสารสกัดจากโสม” 
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146 ชื่ออาหาร "ซี่โครงหมูสูตรฮ่องเต้" กับ "แกง

กะหรี่อินเดีย" “ขนมปังฝรั่งเศส” “ขาหมู
เยอรมัน” อนุญาตได้ หรือไม่ และจะ
ตรวจสอบแหล่งก าเนิดได้อย่างไร 

ควรให้ผู้ขออนุญาตแจ้งว่าสูตรแตกต่างจากต ารับธรรมดาอย่างไร 

147 สามารถใช้ชื่อว่า กล้วยลืมผัว, Sexy 
banana, มันมีกิ๊ก, เผือกอ้อนผัว ได้หรือไม่ 

ไม่สามารถใช้ชื่อดังกล่าวได้เนื่องจากขัดกับข้อก าหนดในข้อ 10 (6) 
ของประกาศ (ฉบับที่ 367) 

148 การใช้ชื่ออาหาร “ปูอัด” แต่ท าจากเนื้อปลา 
อาจท าให้เข้าใจผิดในผลิตภัณฑ์สามารถ
ใช้ได้หรือไม่ 

ชื่ออาหารต้องเป็นไปตามข้อ 13 และข้อ 10 ของประกาศฯ 
นอกจากนี้ตามข้อ 11 การแสดงฉลากต้องไม่ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในผลิตภัณฑ์ อนึ่ง ปูอัดเป็นชื่อที่ทราบเป็นการทั่วกันตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช. 727/2548) ของส านักงาน มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งก าหนดนิยามว่า “ปูอัดหรือเนื้อปูเทียม 
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากซูริมิมา นวดผสมกับส่วนประกอบอื่นและ
เครื่องปรุงรส เช่น แป้ง ไข่ขาว น้ าตาล เกลือ กลิ่นปู จนเป็นเนื้อ
เดียวกัน รีดให้ เป็นแผ่น ท าให้สุก ม้วนเป็นแท่ง ตกแต่งส่วนที่เป็นผิว
ด้วยสีผสมอาหาร ตัดให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ บรรจุใน ภาชนะบรรจุ 
แล้วน าไปแช่แข็งหรือแช่เย็น” 

149 ข้อก าหนดในข้อ 4 (1) ของประกาศฯ (ฉบับ
ที่ 367) ที่ว่า “แสดงชื่ออาหารอยู่ส่วนที่
ส าคัญของฉลาก” นั้น “ส่วนส าคัญ” 
หมายถึงส่วนใดของฉลาก 

การแสดงชื่ออาหารต้องแสดงอยู่ในส่วนของฉลากที่เมื่อวางจ าหน่ายไว้
บนชั้นจ าหน่ายแล้วสามารถมองเห็นได้ทันที 

150 เลขสารบบอาหารหมายถึงอะไร ก าหนด
นิยามไว้ที่ใด 

 - การแสดงเลขสารบบอาหาร หมายถึง การแสดงเครื่องหมายหรือ
รูปแบบส าหรับอาหารที่ได้รับอนุญาตขึ้น ทะเบียนต ารับอาหาร หรือ
อนุญาตใช้ฉลากอาหาร หรือจดทะเบียนอาหาร หรือแจ้งรายละเอียด
ของอาหาร แล้ว ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เครื่องหมายกรอบ อย. 
และเลขสารบบอาหาร  
 - เลขสารบบอาหาร ประกอบด้วยตัวเลขสิบสามหลักท่ีแบ่งเป็นห้า
กลุ่ม ซึ่ง สองหลักแรกหมายถึงจังหวัดที่ สถานที่ผลิตหรือน าเข้าตั้งอยู่ 
ส าดับที่สามแสดงถึงหน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาตสถานที่ผลิตหรือน าเข้า
อาหารว่า อย. หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาต ล าดับ
ที่สี่ถึงแปดแสดงถึงล าดับที่ของสถานที่ผลิตหรือ น าเข้าที่ได้รับอนุญาต
ในปีนั้นจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือ
ส านักงานสาธารณสุข จังหวัด (สสจ.) ล าดับที่เก้าแสดงถึงหน่วยงานที่
เป็นผู้อนุญาตผลิตภัณฑ์ ล าดับที่สิบถึงสิบสามแสดงถึงล าดับที่ ของ
อาหารที่ได้รับอนุญาตเรียงตามล าดับในสถานที่นั้น ๆ ทั้งนี้สามารถดู
รายละเอียดได้ในระเบียบส านักงาน คณะกรรมการอาหารและยาว่า
ด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร 
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151 อาหารทุกชนิดต้องแสดงเลขสารบบอาหาร

หรือไม่ 
อาหารที่ก าหนดให้ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร ได้แก่  
1. อาหารควบคุมเฉพาะ  
2. อาหารที่ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน  
3. อาหารที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นอาหารที่ต้องมีฉลาก  
4. อาหารชนิดอื่นที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานสถานที่ผลิตหรือ
สถานที่น าเข้า ตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วิธีการ
ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารที่ก าหนด
ไว้เป็นการ เฉพาะส าหรับอาหารนั้น ๆ และประสงค์จะแสดงเลข              
สารบบอาหาร 

152 ผงปรุงรสต้องขอรับเลขเลขสารบบอาหาร
หรือไม่ 

ต้องพิจารณาประเภทอาหารว่าผงปรุงรสนั้นเป็นอาหารประเภทใด 
หากจัดเป็นอาหารทั่วไป (เครื่องปรุง รส) เช่น มีส่วนประกอบของ 
พริก เกลือ น้ าตาล ก็ไม่ต้องขอรับเลขสารบบอาหารแต่ต้องแสดง
ฉลาก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลาก
ของอาหารในภาชนะบรรจุ แต่หากจัดผง ปรุงรสนั้นเป็นอาหาร
ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร จะต้องขอรับเลขสารบบอาหารและต้อง
แสดงฉลาก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลาก
อาหารที่บรรจุในภาชนะ และประกาศกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วย
เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 
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ชื่อและท่ีตั้งของสถำนที่ผลิต และสถำนที่น ำเข้ำ ข้อ 4(3) 
153 หากบริษัทเป็นผู้แบ่งบรรจุแต่อยากแสดงว่า

เป็นผู้ผลิตได้หรือไม่ 
ไม่ได้ ต้องแสดงตามข้อเท็จจริงแม้ว่าตามกฎหมายผู้แบ่งบรรจุให้
หมายความรวมถึงค าว่า “ผลิต” แต่ กระบวนการหรือกิจกรรมต่างกัน 
ผู้บริโภคควรต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ซึ่งต้องแสดงว่า
เป็นผู้ แบ่งบรรจุ 

154 ประโยชน์ของการแสดงผู้ผลิต / ผู้แบ่งบรรจุ 
คืออะไร 

1. ท าให้ผู้บริโภคทราบรู้ว่าใครเป็นผู้ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุ  
2. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีปัญหาสามารถที่จะด าเนินคดีกับผู้กระท า
ความผิดได้ถูกต้อง สามารถทวนสอบได้ว่า สาเหตุเกิดจากผู้ใด 

155 กรณีน าเข้า ต้องแสดงชื่อและประเทศผู้ผลิต 
การแสดงฉลากชื่อผู้ผลิตสามารถแสดงเป็น
ภาษาอังกฤษได้ หรือไม่ หรือต้องสะกดเป็น
ค าอ่านภาษาไทยด้วย 

การแสดงฉลากท่ีจ าหน่ายในประเทศต้องแสดงเป็นภาษาไทย ดังนั้น
หากเป็นชื่อผู้ผลิตที่เป็นภาษาอังกฤษ จะต้องแสดงข้อความทับศัพท์
หรือค าอ่านเป็นภาษาไทย 

156 การแสดงชื่อและที่ตั้งในกรณีเป็นผู้ผลิต
ประสงค์จะแสดงชื่อ/ ที่อยู่ส านักงานใหญ่ 
ต้องแสดงข้อความ อย่างไร เช่น ระบุว่า 
"ผลิตโดย (ชื่อที่อยู่ส านักงานใหญ่)" หรือ 
ระบุค าว่า "ผลิตโดยส านักงานใหญ่ (ชื่อที่ อยู่
ส านักงานใหญ่)” 

ต้องแสดงเป็น “ส านักงานใหญ่ ...ระบุชื่อและที่ตั้งของส านักงาน
ใหญ่)....... ทั้งนี้การแสดงข้อความว่า “ผลิตโดย” ให้ใช้ในกรณีที่มีการ
แสดงเป็นชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตเท่านั้น 

157 การแสดงฉลากอาหาร สามารถแสดง
ข้อความ "ผลิตและจัดจ าหน่ายโดย" ได้
หรือไม่ 

ได้ การแสดงข้อความท่ีฉลาก สามารถแสดงได้แต่ต้องไม่ขัดกับ
ข้อก าหนดตามข้อ 4 (3) ของประกาศฯ 
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ปริมำณสุทธิ ข้อ 4(4) 
158 อาหารลักษณะอื่น ตามข้อ (4) (4.3) เป็น

อย่างไร 
ลักษณะอ่ืน เช่น ลักษณะเป็นก๊าซ เป็นต้น 

159 การแสดงปริมาณสุทธิ หากมีโปรโมชั่นของ
แถมจะต้องระบุปริมาณสุทธิใหม่หรือไม่ 

ต้องแสดงปริมาณสุทธิรวมตามข้อเท็จจริง เช่น น้ าหนักสุทธิ 30 กรัม 
X 6 ซอง หรือ น้ าาหนักสุทธิ 180 กรัม แต่ถ้าแถมนอกซองไม่รวมอยู่
ในซองมีฉลากแยกต่างหากอยู่แล้วไม่ต้องน าน้ าหนักของแถมมารวม
ด้วย 

160 ปริมาณของอาหารเป็นระบบเมตริกซ่ึง
ก าหนดให้ “ของแข็งแสดงน้ าหนักสุทธิ” 
ท าไมไม่ก าหนดเป็น “ของแห้งแสดงน้ าหนัก
สุทธิ” 

ข้อก าหนดดังกล่าวอ้างอิงตามแนวทางของ codex “ ….for solid 
food by weight” 
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ส่วนประกอบส ำคัญ ข้อ 4 (5) 
161 การแสดงส่วนประกอบที่เป็นวัตถุเจือปน

อาหารในฉลาก ต้องระบุปริมาณหรือไม่ 
ข้อก าหนดตามประกาศฯ ก าหนดให้แสดงส่วนประกอบที่ส าคัญร้อย
ละโดยประมาณเรียงจากมากไปน้อย หาก วัตถุเจือปนอาหารดังกล่าว
ไม่ใช่ส่วนประกอบส าคัญ ไม่จ าเป็นต้องแสดงปริมาณ แต่ต้องแสดง
ข้อมูลวัตถุเจือปน อาหาร แต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามประกาศเฉพาะว่า
ด้วยเรื่องอาหาร นั้น ๆด้วย เช่น ลูกอม และหมากฝรั่ง ก าหนดให้ 
แสดงปริมาณน้ าตาลและ/หรือวัตถุท่ีให้ความหวานแทนน้ าตาลเป็น
ร้อยละของน้ าหนักโดยประมาณ และให้ แสดงเรียงตามล าดับปริมาณ
จากมากไปน้อย 

162 ส่วนประกอบส าคัญตามข้อ 4 (5) พิจารณา
อย่างไร 

ส่วนประกอบส าคัญควรเป็นส่วนประกอบซึ่งหากไม่มีส่วนประกอบนั้น
จะไม่สามารถท าให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหาร หรือมีคุณลักษณะหรือ
คุณภาพนั้นได้ โดยทั่วไปมักมีการน าชื่อส่วนประกอบส าคัญมาใช้เป็น
ของชื่ออาหาร เช่น ใช้ชื่ออาหารว่า “นมปรุงแต่งรสกาแฟ” กาแฟถือ
ว่าเป็นส่วนประกอบส าคัญด้วย 

163 การแสดงส่วนประกอบที่ฉลาก ต้องแสดงทุก
รายการที่มีการแจ้งสูตรส่วนประกอบเพ่ือขึ้น
ทะเบียนไว้ หรือ สามารถแสดงเฉพาะ
ส่วนประกอบที่ส าคัญได้ 

ให้แสดงส่วนประกอบที่ส าคัญตามข้อ 4 (5) แต่อาจแสดง
ส่วนประกอบทั้งหมดหรือไม่ก็ได้ 
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ข้อมูลส ำหรับผู้แพ้อำหำร ข้อ 4(6) 
164 กรณีมีการใช้สารก่อภูมิแพ้หรือสารที่ก่อ

ภาวะภูมิไวเกินเป็นส่วนประกอบของอาหาร
ที่ต้องแสดงข้อความ ว่า “ข้อมูลส าหรับผู้แพ้
อาหาร : มี ……..….” จะรวมถึงกรณีที่มีสาร
ก่อภูมิแพ้ติดมากับวัตถุดิบ หรือไม่ 

การแสดงข้อความว่า “ข้อมูลส าหรับผู้แพ้อาหาร : มี ……..….” ให้
รวมทั้งที่มีการใช้เป็นส่วนประกอบและที่ติด มากับวัตถุดิบด้วย 

165 กรณีมีการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต ที่
ต้องแสดงข้อมูลส าหรับผู้แพ้อาหาร : อาจมี 
………….…” มี กรณีใดบ้าง 

เช่น ใช้สายการผลิตอาหารร่วมกันในการผลิตอาหารหลายสูตร ซ่ึง
อาจมีการปนเปื้อนของส่วนผสมสูตรอื่นติด มากับผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตใน
สายการผลิตเดียวกัน 

166 กรณีมีการใช้ส่วนประกอบที่เป็นสารก่อ
ภูมิแพ้ และอาจมีการปนเปื้อนจากการใช้
เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ ในกระบวนการ
ผลิตร่วมกันกับผลิตภัณฑ์สูตรอ่ืน จะต้อง
แสดงฉลากอย่างไร 

ต้องแสดงข้อความว่า “ข้อมูลส าหรับผู้แพ้อาหาร: มี ……..…. และอาจ
มี...............” กรณีที่ไม่แสดงข้อความ “ข้อมูลส าหรับผู้แพ้อาหาร” 
อาจแสดงข้อความว่า “มี..............” และ “อาจมี.................” ไว้ใน
กรอบ โดยสี ของตัวอักษรต้องตัดกับสีพ้ืน ของกรอบและสีของกรอบ
ตัดกับสีพื้นของฉลาก 

167 การพิจารณาว่าต้องแสดงข้อความ “ข้อมูล
ส าหรับผู้แพ้อาหาร : อาจมี ………….…” 
หากมีการปนเปื้อนใน กระบวนการผลิต มี
หลักเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร 

การพิจารณาว่าจะต้องแสดงข้อความดังกล่าวหรือไม่นั้น ผู้ผลิตต้องมี
กระบวนการตรวจสอบว่าการล้างท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตทั้งหมดจะไม่มีวัตถุดิบที่เป็นสารก่อภูมิแพ้
หลงเหลืออยู่ และไม่สามารถปนเปื้อนกับอาหารสูตรอ่ืนได้ อย่างไรก็
ตามควรแสดงเพ่ือเป็นข้อมูลก ากับและเป็นประโยชน์ กับ
ผู้ประกอบการที่จะสามารถโต้แย้งตามกฎหมาย พระราชบัญญัติความ
รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก สินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 
หรือ Product Liability Law (PL Law) หากผู้บริโภคเกิดการแพ้
อาหารที่ ไม่ได้อยู่ในส่วนประกอบแต่มีการปนเปื้อนจากกระบวนการ
ผลิตได้ 

168 มะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว เป็นถั่ว
ที่มีเปลือกแข็งหรือผลิตภัณฑ์ที่มีเปลือกแข็ง
หรือไม่ 

มะพร้าวไม่เป็นถั่ว แม้ว่ามะพร้าว (coconut) จะเป็น tree nut แต่
ไม่ใช่ถั่วที่มีเปลือกแข็งที่ต้องแสดงข้อมูล สารก่อภูมิแพ้ตามประกาศ
กระทวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะ
บรรจุ- 

169 อาหารใดบ้างที่มีกลูเตน ซึ่งเป็นสารที่ท าให้
เกิดการแพ้ 

เช่น เนื้อสัตว์เทียมท่ีท าจากแป้งสาลีมีกลูเตนเป็นส่วนประกอบ และ
อาหารที่มีธัญพืชที่มีส่วนประกอบของ กลูเตนเป็นส่วนประกอบ เช่น 
ข้าวสาลี ไรน์ บาร์เลย์ โอ๊ต สเปลท์ เป็นต้น 

170 จะต้องวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร 
หรือไม่ 

ไม่ต้องวิเคราะห์ เนื่องจากมีข้อมูลทางวิชาการอ้างอิงอยู่แล้วว่า
ส่วนประกอบนั้นเป็นสารก่อภูมิแพ้ 

171 หากต้องการวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ ไม่ทราบ
ว่าทางห้องปฏิบัติการมีศักยภาพในการ
วิเคราะห์ ครบทุกข้อ ตามกฎหมายบังคับ
หรือไม่อย่างไร 

ไม่ต้องวิเคราะห์ เนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงของการใช้สารทั้ง 8 รายการ
เป็นส่วนประกอบ 
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172 การแสดงข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ที่ฉลากจะ

พิจารณาจากส่วนประกอบหรือการปนเปื้อน
จากกระบวนการผลิต 

พิจารณาทั้งสองอย่าง 

173 หากส่วนประกอบหลักเป็นสารก่อภูมิแพ้ 
เช่น นม ข้าวสาลี อยู่แล้ว (แสดงเป็น
ส่วนประกอบส าคัญอยู่ แล้ว) จ าเป็นต้องใส่
ข้อความ “ข้อมูลส าหรับผู้แพ้อาหาร” ซ้ า
หรือไม่ 

หากแสดงเฉพาะส่วนประกอบจะไม่ได้รับการยกเว้นการแสดงข้อมูล
สารก่อภูมิแพ้ (การได้รับข้อยกเว้นไม่ต้อง แสดงข้อมูลส าหรับผู้ที่แพ้
อาหารต้องมีการแสดงชื่อสารก่อภูมิแพ้ไว้ชัดเจนทั้งที่ชื่ออาหารและ
ส่วนประกอบส าคัญ) 

174 การแสดงสารก่อภูมิแพ้สามารถแสดง
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากประกาศฯ ได้หรือไม่ 

สามารถแสดงเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ประกาศฯ ก าหนดไว้ได้ 

175 โยเกิร์ต พร้อมดื่มรสส้ม มีส่วนประกอบ คือ 
โยเกิร์ต (ท าจากนมผงขาดมันเนย) 50% ไม่
จ าเป็นต้องมี ข้อความสารก่อภูมิแพ้ ใช่
หรือไม่ เนื่องจากมีการแสดงชื่อและ
ส่วนประกอบว่าเป็นโยเกิร์ตแล้ว 

ไม่ได้รับการยกเว้น เนื่องจากชื่ออาหารและส่วนประกอบส าคัญต้อง
เป็นค าที่ระบุชื่อสารก่อภูมิแพ้ไว้ชัดเจน (ในกรณีนี้คือนม) 

176 การแสดงข้อมูลส าหรับผู้แพ้อาหาร จะต้อง
ระบุค าศัพท์เฉพาะ/ชื่อสารก่อภูมิแพ้ 
อย่างไร สามารถระบุ เฉพาะค าส าคัญ (key 
word) ของสารก่อภูมิแพ้ 8 กลุ่มได้หรือไม่ 

การระบุข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ ต้องสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่ายและ
ชัดเจน หากเป็นค าศัพท์เฉพาะ เช่น เคซีน ต้องระบุไว้ในวงเล็บว่า 
โปรตีนจากนม ดังนี้ “ข้อมูลส าหรับผู้แพ้อาหาร: มีเคซีน (โปรตีนจาก
นม)” 

177 กรณีการแสดงฉลากอาหารที่ผลิตเพ่ือ
จ าหน่ายในประเทศและส่งออกด้วย ซ่ึง
ข้อก าหนดการแสดงข้อมูล ส าหรับผู้แพ้
อาหารต่างกันในแต่ละประเทศ จะยึดการ
แสดงของประเทศใด และขนาดของ
ตัวอักษรจะต้อง อ้างอิงฉลากของประเทศ
ส่งออกหรือประเทศไทย 

อาหารที่ผลิตหรือน าเข้าเพ่ือจ าหน่ายในประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 ทั้งข้อ
ก าหนดการแสดงข้อความส าหรับผู้แพ้อาหาร และข้อก าหนดขนาด
ตัวอักษร ทั้งนี้ สามารถแสดงข้อมูลสารก่อภูมิแพ้นอกเหนือจาก
ประกาศฯก าหนดเพ่ิมเติมได้ อย่างไรก็ตามหากข้อก าหนด แตกต่าง
กันจนไม่สามารถใช้ฉลากร่วมกันได้ ควรแยกจัดท าฉลากอาหารที่
ส่งออกเป็นการเฉพาะ กรณีอาหารส่งออกให้ปฏิบัติตามข้อ 5 ของ
ประกาศฯ (ฉบับที่ 367) และปฏิบัติตามข้อก าหนดของประเทศผู้ ซื้อ 

178 กรณีมีสารก่อภูมิแพ้เป็นส่วนประกอบหลัก 
แต่ไม่ได้แสดงเป็นส่วนของชื่ออาหาร แสดง
เฉพาะ ส่วนประกอบส าคัญ เช่น คัสตาร์ด 
(ตราบีบี) ส่วนประกอบส าคัญ นม...%              
ไข่...% น้ าตาล...% สามารถ ยกเว้นไม่แสดง
ข้อความ “ข้อมูลส าหรับผู้แพ้อาหาร : มีนม 
ไข”่ ได้หรือไม่ 

ไมไ่ด้รับการยกเว้น เนื่องจากข้อความที่ระบุที่ชื่อและส่วนประกอบ
ส าคัญ ต้องเป็นค าท่ีระบุชื่อสารก่อภูมิแพ้ไว้ ชัดเจน 
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179 การแสดงข้อมูลส าหรับผู้แพ้อาหารส าหรับ

อาหารที่มีสูตรส่วนประกอบมีนมผง โปรตีน
นม เลซิตินจากถั่ว เหลือง เป็นส่วนประกอบ
หลัก จ าเป็นต้องแสดงข้อความ "ข้อมูล
ส าหรับผู้แพ้อาหาร" ส าหรับ ส่วนประกอบ
ดังกล่าวทุกตัวใช่หรือไม่ 

สามารถแสดงเป็นกลุ่มอาหารได้หากเป็นกลุ่มอาหารชนิดเดียวกันตาม
ข้อ 4 (6) เช่น แสดงว่า “ข้อมูลส าหรับ ผู้แพ้อาหาร : มีผลิตภัณฑ์ของ
นม และผลิตภัณฑ์ของถั่วเหลือง” 

180 กรณีท่ีสูตรส่วนประกอบมี "มอลต์สกัด" ต้อง
แสดงข้อมูลส าหรับผู้แพ้อาหารบนฉลาก 
อย่างไร 

มอลต์สกัดผลิตจากธัญพืชที่มีส่วนประกอบของกลูเตน ซึ่งต้องแสดง
ฉลากว่า "ข้อมูลส าหรับผู้แพ้อาหาร: มี มอลต์สกัดจากข้าวบาร์เลย์" 
หรือ "ข้อมูลส าหรับผู้แพ้อาหาร: มีผลิตภัณฑ์จากข้าวบาร์เลย์" 

181 รายการสารก่อภูมิแพ้นอกเหนือจากที่
ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 367) พ.ศ.2556 สามารถตรวจสอบ
ได้จากที่ใด 

สารก่อภูมิแพ้ตามประกาศฯ ก าหนดตามแนวทางของโคเด็กซ์ 
(Codex) แต่สารก่อภูมิแพ้มีมากกว่า 8 รายการ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล 
ซึ่งชนิดของสารที่ก่อภูมิแพ้สามารถดูได้ในกฎหมายเกี่ยวกับการแสดง
ฉลากของเป็น ต่าง ๆ เช่น สภาพยุโรป ญี่ปุ่น เป็นต้น 

182 กรณีอาหารที่มีส่วนประกอบจากน้ ามันถั่ว
ลิสง หรือน้ ามันถั่วเหลืองที่มีกระบวนการ
ผลิตได้น้ ามันบริสุทธิ์ ไม่มีโปรตีนอยู่ใน
ส่วนประกอบ จะต้องแสดงข้อมูลส าหรับผู้
แพ้อาหารหรือไม่ 

ต้องแสดงข้อมูลส าหรับผู้แพ้อาหารด้วย เนื่องจากแสดงข้อมูลส าหรับ
ผู้แพ้อาหารตาม ข้อ 4 (6) ก าหนดว่า“(6) ข้อความว่า “ข้อมูล
ส าหรับผู้แพ้อาหาร: มี……..….” กรณีมีการใช้เป็นส่วนประกอบของ
อาหาร ......อาหาร ตามวรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้ หรือสารที่ก่อ
ภาวะภูมิไวเกินได้แก่ .....(6.5) ถั่วลิสง ถั่วเหลือง และ ผลิตภัณฑ์จาก
ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ทั้งนี้ ความใน (6) ไม่รวมถึงอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้
หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกินเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ และมีการ
แสดงชื่ออาหารที่ระบุชื่อสารก่อภูมิแพ้หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกินไว้
ชัดเจนแล้ว เช่น น้ านมโคสด ถั่วลิสงอบกรอบ เป็นต้น” ดังนั้นหากมี
ผลิตภัณฑ์จากถ่ัวลิสงเป็นส่วนประกอบของอาหารจะต้องแสดงข้อมูล
ส าหรับผู้แพ้อาหารตามท่ี ก าหนดไว้ตามข้อ 4 (6) ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) เนื่องจากไม่ได้มีข้อยกเว้นกรณี 
ดังกล่าวไว้แต่อย่างใด 

183 พิจารณาอย่างไรว่าต้องแสดงข้อมูลสารก่อ
ภูมิแพ้หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกิน ตามข้อ 
4 (6)(6.9) ของ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของ
อาหารในภาชนะบรรจุ 

กรณีมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารในกลุ่มของซัลไฟต์ เช่น Sulfur 
dioxide, Sodium sulfite เป็นต้น แล้วพบว่า ปริมาณตกค้างใน
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย โดยมีปริมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม 
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วัตถุเจือปนอำหำร ข้อ 4(7) 
184 แนวทางการแสดงข้อความกลุ่มหน้าที่ของ

วัตถุเจือปนอาหาร สามารถอ้างอิงจากท่ีใด 
เนื่องจากการแสดง หน้าที่ของคู่มือข้อก าน
ดการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามมาตรฐาน
ทั่วไปส าหรับวัตถุเจือปนอาหารของโค เด็กซ์ 
(GSFA) และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อ
ก าหนดการใช้วัตถุเจือปน อาหารมีความ
แตกต่างกัน เช่น “สารควบคุมความเป็น
กรด” กับ “ปรับความเป็นกรด” หรือ “สาร
กัน เสีย” กับ “กันเสีย” เป็นต้น 

ใช้แนวทางตาม General Standard for Food Additive ของโค
เด็กซ์ ซึ่งก าหนดไว้ในคู่มือข้อก าหนดการ ใช้วัตถุเจือปนอาหารตาม
มาตรฐานทั่วไปส าหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ (GSFA) และ
ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุ
เจือปนอาหาร และประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่องข้อก าหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร และประกาศฯท่ีเกี่ยวข้อง 
ร่วมกัน ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ผลิตหรือน าเข้าวัตถุเจือปนอาหารจะต้อง
แสดงฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 363) พ.ศ. 
2556 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับ 2) อยู่แล้ว ซึ่งจะต้องปฏิบัติ
แสดงชื่อกลุ่มหน้าที่ ร่วมกับชื่อเฉพาะหรือ INS Number ดังนั้นผู้ผลิต
อาหารที่ใช้วัตถุเจือปนอาหารนั้นเป็นส่วนประกอบสามารถ ทราบได้
ว่าวัตถุเจือปนอาหารดังกล่าวมีกลุ่มหน้าที่ และชื่อเฉพาะหรือ INS 
Number ใด 

185 
  

ทราบได้อย่างไร วัตถุเจือปนอาหารที่ติดมา
กับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร เป็น
ส่วนประกอบของอาหาร อยู่ในปริมาณที่
เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของการใช้วัตถุเจือ
ปนอาหาร 

การพิจารณาว่ามีวัตถุเจือปนอาหารติดมากับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
อาหาร เป็นส่วนประกอบของอาหารใน ปริมาณทีเ่กิดผลตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้วัตถุเจือปนอาหาร อาจพิจารณาได้ดังนี้  
1. เข้านิยามของวัตถุเจือปนอาหารที่ตกค้างหรือติดมากับอาหาร 
(Carry Over of Food Additives into Foods) หรือไม่ โดยมี
เงื่อนไข ดังนี้  
1.1 เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
อ่ืนของอาหาร ตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขว่าเรื่องวัตถุเจือปน
อาหาร  
1.2 เมื่อน าวัตถุดิบหรือส่วนประกอบตามข้อ 1.1 มาใช้ในผลิตภัณฑ์
อาหารปริมาณของวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ ในวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบของอาหาร ต้องไม่เกินค่าปริมาณการใช้สูงสุดของวัตถุ
เจือปนอาหารที่อนุญาตให้ ใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณาสุขว่า
เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร ตามข้อ 2 1.3 เมื่อน าวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบตามข้อ 1.1 มาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารปริมาณวัตถุเจือ
ปนอาหารที่ตกค้าง มาจากวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของอาหาร 
จะต้องไม่เกินปริมาณการใช้สูงสุดของวัตถุเจือปนอาหารที่ อนุญาตให้
ใช้ในวัตถุดิบหรือส่วนประกอบนั้น ๆ และเป็นไปตามหลักการของ
ความเหมาะสมทางด้านเทคโนโลยี การผลิตและหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิต รวมทั้งต้องสอดคล้องตามประกาศกระทรวงสา
ธารณาสุขว่า เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร  
2. ก าหนดวิธีการค านวณปริมาณวัตถุเจือปนอาหารที่ตกค้างมาจาก
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบขอองหาร จะ ค านวณตามสัดส่วนที่มีการใช้
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จริง และตรวจสอบปริมาณท่ีค านวณได้เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 1.2 
และต้องพิสูจน์ว่าปริมาณวัตถุเจือปนอาหารที่ค านวณจากสัดส่วน
วัตถุดิบที่ใช้ไม่มีผลทางเทคโนโลย ีหรือมีผลต่อ คุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย โดยอาจมีพิจารณาดังนี้  
2.1 ปริมาณวัตถุเจือปนอาหารที่ค านวณต่ ากว่าปริมาณสูงสุดที่ใช้ใน
กฎหมายของสารนั้น (ตัวเลขที่ได้ต้องไม่ เกินปริมาณต่ าสุดของวัตถุ
เจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร เช่น Benzoate อนุญาตให้ใช้
ในอาหาร หลายชนิด โดยก าหนดช่วงระหว่างไม่เกิน 200 ppm ถึง 
ไม่เกิน 5000 ppm อาจสรุปได้ว่าปริมาณท่ี ค านวณได้ต่ ากว่า 200 
ppm แสดงว่าไม่มีผลทางด้านเทคโนโลยี) และ  
2.2 มีข้อมูลทางวิชาการท่ีบ่งชี้ว่าปริมาณท่ีค านวณได้ต่ ากว่าระดับท่ีให้
ใช้ผลทางเทคโนโลยีในอาหารนั้น โดยอ้างอิง ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับ
วัตถุเจือปนอาหาร เช่น รายงานการวิจัย Text book วารสาร 
บทความทางวิชาการท่ีศึกษา ผลทางเทคโนโลยีของวัตถุเจือปนอาหาร
ชนิดนั้นๆ หรือผลทดสอบทางประสาทสัมผัส (sensory evaluation)
กรณี วัตถุเจือปนอาหารที่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพของอาหาร 
เช่น สี รสชาติ เป็นต้น 

186 วัตถุเจือปนอาหารที่ติดมากับวัตถุดิบ และไม่
เกิดผลตามวัตถุประสงค์กับผลิตภัณฑ์
สุดท้ายต้องแสดงข้อมูล วัตถุเจือปนอาหาร
หรือไม่ 

หากไม่เกิดผลตามวัตถุประสงค์ต่อผลิตภัณฑ์สุดท้ายไม่ต้องแสดง
ข้อมูลวัตถุเจือปนอาหาร 

187 หากวัตถุเจือปนอาหารที่ติดมากับวัตถุดิบ
เป็นสารที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายตาม
ประกาศกระทรวง สาธารณสขุท่ีก าหนดไว้
เฉพาะได้หรือไม่ 

หากประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนดห้ามใช้สารให้ความหวาน 
หรือวัตถุกันเสียในอาหารที่มีประกาศ ก าหนดห้ามใช้ ต้องพิจารณา
เป็นกรณีไป เช่น วัตถุดิบนั้นอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารและ
พิสูจน์ได้ว่าติด มากับวัตถุดิบไม่ได้ใส่ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย เช่น โยเกิร์ต
ใส่แยม วัตถุกันเสียติดมาในแยม และปริมาณท่ีใช้ต้อง ไม่มีผลต่อ
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย 

188 ท าไมต้องระบุในฉลากว่าเป็นสีสังเคราะห์ 
หรือสีธรรมชาติ และหากอาหารชนิดนั้นใช้
ทั้งสีสังเคราะห์และสี ธรรมชาติ จะแสดง
ฉลากอย่างไร 

ข้อก าหนดระบุว่าหากมีการใช้สี ต้องระบุว่า “สีธรรมชาติ” หรือ “สี
สังเคราะห”์ ด้วย ทั้งนี้หากมีการใช้ทั้งสี สังเคราะห์และสีธรรมชาติใน
อาหารชนิดเดียวกัน ก็ต้องระบุทั้ง สีสังเคราะห์ตามด้วยชื่อเฉพาะ 
หรือ INS Number และ สีธรรมชาติตามด้วยชื่อเฉพาะ หรือ INS 
Number การให้ระบุที่ฉลากก็เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ของผู้บริโภค 

189 สีสังเคราะห์กับสีธรรมชาติต่างกันอย่างไร สีสังเคราะห์คือสีที่ได้จากการสังเคราะห์ข้ึนมา ส่วน“สีธรรมชาติ” 
หมายถึง สีที่ได้มาจากธรรมชาติโดย ความหมายของสีธรรมชาติ
หมายถึงสีที่ได้จากพืช สัตว์ แร่ธาตุ หรือจุลินทรีย์ ผ่านกระบวนการ
แบบดั้งเดิม หรือกรรมวิธีทางกายภาพหรือกระบวนการทางเคมีซึ่ง
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กระบวนการหรือกรรมวิธีดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลง คุณสมบัติทางเคมี
ของสีที่มีตามธรรมชาติ 1 ทั้งนี้ให้รวมถึงสีชนิดเดียวกันบางรายการที่
ได้จากการสังเคราะห์ซึ่ง ส านักงานคณะคณะกรรมการอาหารและยา
เคยพิจารณาเป็นสีธรรมชาติ 5 ตัวอย่างสีธรรมชาติตามนิยามข้างต้น  
INS 100 (i) Curcurmin / INS 101 (iii) Riboflavin from Bacillus 
subtilis / INS 101 (ii) Riboflavin 5'-phosphate sodium / INS 
120 Carmines / INS 140 Chlorophylls INS 141 (i) 
Chlorophylls, copper complexes / INS 141 (ii) 
Chlorophyllin copper complexes, potassium and sodium 
salts / INS 150a Caramel I-plain caramel / INS 150b 
Caramel II-sulfite caramel / INS 150c Caramel III-Ammonia 
caramel / INS 150d Caramel IV-Sulfite ammonia caramel / 
INS 160a (i) beta-Carotenes, synthetic / INS 160a (ii) beta-
Carotenes, vegetable / INS 160a (iii) beta-Carotene, 
Blakeslea trispora / INS 160e Carotenal, beta-apo-8'- / INS 
160f Carotenoic acid, ethyl ester, beta-apo-8'-  / INS 160b 
(i) Annatto extracts, bixin based / INS 160b (ii) Annatto 
extracts, norbixin based / INS 160c Paprika oleoresin/ INS 
160d (ii) Lycopene, Tomatoes / INS 160d (iii) Lycopene, 
Blakeslea trispora / INS 161b(i) Lutein from Tagetes erecta 
/ INS 161b(iii) Lutein esters from Tagetes erecta / INS 162 
Beet Red /  INS 163 (ii) Grape skin extract 

190 สารช่วยในการผลิต (Processing aid) ต้อง
แสดงฉลากวัตถุเจือปนอาหารหรือไม่ 

1.ต้องพิจารณาว่าเข้านิยามของสารที่ช่วยในกระบวนการผลิตหรือไม่ 
“สารช่วยในการผลิต” หมายความว่า สารหรือวัตถุใดซึ่งมิได้ใช้บริโภค
ในลักษณะเป็นส่วนประกอบของอาหาร แต่ใช้ในกระบวนการผลิต
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบของอาหาร เพ่ือให้เป็นไปตามเทคโนโลยี
ระหว่างการปรับ คุณภาพหรือการแปรรูป โดยอาจจะมีสารหรืออนุ
พันธุ์ของสารนั้นเหลือตกค้างในผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ตั้งใจและไม่ อาจ
หลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต 2  
2. พิจารณาเงื่อนไขหากเข้าข่ายกรณีนี้ไม่ต้องแสดงฉลากวัตถุเจือปน
อาหาร ดังนี้  
2.1 มีหน้าที่เป็น processing aid และสารหรือวัตถุใดที่ถูกน ามาใช้
ในระหว่างการผลิตวัตถุดิบ/ส่วนประกอบ หรืออาหารมีการใช้ใน
ระหว่างกระบวนการผลิต (ตรวจสอบจาก IPA) และ  
2.2 มีข้ันตอนหรือวิธีการก าจัดหรือลดปริมาณสารหรือวัตถุหรือ
อนุพันธ์ของสารที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์สุดท้าย หรือปริมาณของสารไม่
ส่งผลต่อลักษณะหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายนั้น โดยปริมาณ
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ตกค้างนั้นต้องไม่มี ผลกระทบต่อสุขภาพ 

191 ส่วนใดหรือต าแหน่งใดของฉลากท่ีต้องแสดง
ข้อมูลวัตถุเจือปนอาหารที่ฉลากอาหาร 

วัตถุเจือปนอาหารจัดเป็นส่วนประกอบอาหารในการผลิตอาหาร 
ดังนั้นต้องแสดงต่อจากส่วนประกอบที่ส าคัญ ของอาหาร 

192 ข้อ 4(5) ก าหนดให้แสดงส่วนประกอบที่
ส าคัญเป็นร้อยละโดยประมาณ แต่วัตถุเจือ
ปนอาหารไม่ได้เป็น ส่วนประกอบส าคัญ ไม่
ต้องแสดงทุกชนิดตามข้อก าหนดในข้อ 4(7) 
ได้หรือไม่ เนื่องจากวัตถุเจือปน อาหารที่ใช้
เป็นความลับทางการค้า 

ส่วนประกอบส าคัญเป็นข้อก าหนดตาม ข้อ4 (5) แต่การแสดงข้อมูล
วัตถุเจือปนอาหาร เป็นข้อก าหนดตามข้อ 4 (7) ดังนั้นต้องแสดงทุก
ชนิดที่มีการใช้ในอาหาร 

193 การแสดงวัตถุเจือปนอาหาร ตาม ข้อ 4(7) 
ต้องแสดงข้อความตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่ ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะด้วย
หรือไม่ เช่น “ใช้..........เป็นวัตถุท่ีให้ความ
หวานแทนน้ าตาล” หรือ “เจือสี ธรรมชาติ” 
หรือ “เจือสีสังเคราะห์” หรือ “ใช้วัตถุกัน
เสีย” เป็นต้น 

การแสดงข้อมูลวัตถุเจือปนอาหารให้แสดงตามข้อ 4(7) ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 โดยไม่ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะอีก เนื่องจากเป็นการแสดงข้อมูล
วัตถุเจือปน อาหารที่ครอบคลุมถึงข้อความที่ก าหนดไว้ตามประกาศ
เฉพาะไว้แล้ว 

194 การใช้ aspartame ให้ใส่หน้าที่เป็นวัตถุปรุง
แต่งรสได้หรือไม่ 

หน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารให้ใช้แนวทางตาม GSFA และ ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อก าหนดการใช้วัตถุ
เจือปนอาหาร aspartame มีหน้าที่เป็นวัตถุให้ความหวานแทน
น้ าตาล จึงต้อง แสดงหน้าที่ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 

195 การแสดงฉลากวัตถุเจือปนอาหารกรณีเป็น
วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร และวัตถุให้ความ
หวานแสดงอย่างไร 

แสดงกลุ่มหน้าที่ รว่มกับชื่อเฉพาะเท่านั้น ไม่สามารถแสดง INS 
Number ได้ 
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196 ท าไมวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร และวัตถุให้

ความหวานก าหนดให้แสดงชื่อเฉพาะเท่านั้น
ไม่สามารถแสดง INS number ได ้

เนื่องจากเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ส าคัญที่ผู้บริโภคให้ความสนใจอยาก
ทราบเพ่ือเป็นข้อมูลในการเลือกซ้ือ เช่น ผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
รับประทานสารให้ความหวานบางชนิด หรือผู้แพ้วัตถุปรุงแต่งรส
อาหารบางชนิด เป็นต้น ดังนั้นจึงยังคงข้อก าหนดเดิมตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2543 ไว้ หากมีการใช้ วัตถุ
ปรุงแต่งรสอาหาร และวัตถุให้ความหวาน ต้องแสดงชื่อเฉพาะด้วย 

197 หัวข้อการแสดงวัตถุเจือปนอาหารต้องมี
ข้อความอะไรก ากับไว้หรือไม่ 

ใช้หัวข้อเดียวกับส่วนประกอบ เนื่องจากวัตถุเจือปนอาหารก็เป็น
ส่วนประกอบในการผลิตอาหาร โดยแสดง ด้านล่างต่อจาก
ส่วนประกอบที่ส าคัญของอาหาร 

198 วัตถุเจือปนอาหาร ที่ไม่มี INS number จะ
แสดงอย่างไร เช่น Maltodextrin, Glycine 

วัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มี INS Number ให้แสดงกลุ่มหน้าที่ร่วมกับชื่อ
เฉพาะ แทน INS Number โดยให้แสดง ชื่อเฉพาะตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปน
อาหาร และ ฉบับที่มี การแก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาที่เก่ียวข้อง 

199 การแสดงวัตถุเจือปนอาหารที่ต้องระบุกลุ่ม
หน้าที่ร่วมกับ INS Number หรือชื่อเฉพาะ 
หากเลือกแสดง INS จะต้องระบุว่า 
"INS......" หรือระบุเฉพาะตัวเลข INS 

ต้องระบุค าว่า “INS” ด้วย 

200 ถ้าอาหารมีสารให้ความหวานแทนน้ าตาล 
โดยมีส่วนประกอบดังนี้ มอลทิทอล 30% 
แอสปาแทม 0.2% อะซิซัลเฟมเค 0.1% สี
ธรรมชาติ ต้องแสดงฉลากอย่างไร  
แบบที่ 1 มอลทิทอล 30% แอสปาแทม 
0.2% อะซิซัลเฟมเค 0.1% (วัตถุให้ความ
หวานแทนน้ าตาล มอลทิทอล แอสปาแทม 
อะซิซัลเฟมเค) สีธรรมชาติ (INS140)  
แบบที่ 2 วัตถุท่ีให้ความหวานแทนน้ าตาล 
(มอลทิทอล 30% แอสปาแทม 0.2% อะซิ
ซัลเฟมเค 0.1%) และต้องแสดง ข้อความ
ตามประกาศ "มีการใช้ มอลทิทอล แอสปา
แทม อะซิซัลเฟมเค เป็นวัตถุที่ให้ความหวาน
แทนน้ าตาล" เจือสีธรรมชาติ 

แสดงข้อความ “วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ าตาล (มอลทิทอล แอสปา
แทม อะซิซัลเฟมเค), สีธรรมชาติ (INS140)” การแสดงข้อมูลวัตถุเจือ
ปนอาหาร ต้องระบุกลุ่มหน้าที่ก่อน แล้วตามด้วยชื่อเฉพาะ หรือ INS 
Number หาก เป็นวัตถุปรุงแต่งรสและวัตถุให้ความหวานแทน
น้ าตาลให้แสดงชื่อเฉพาะเท่านั้น 
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201 แสดงชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหาร

ร่วมกับชื่อเฉพาะ หรือแสดงชื่อกลุ่มหน้าที่
ของ วัตถุเจือปนอาหารร่วมกับตัวเลขตาม 
International Numbering System : INS 
for Food Additives จะเป็นการแสดง
ข้อมูลที่มากเกินไป และการแสดง INS อาจ
ท าให้ผู้บริโภคสับสนมากขึ้น 

ข้อก าหนดดังกล่าวอ้างอิงตามแนวทางของ codex แต่หาก
ผู้ประกอบการเห็นว่าการแสดง INS ให้ข้อมูลกับ ผู้บริโภคไม่เพียงพอ 
สามารถแสดงชื่อเฉพาะแทนได้ ทั้งนี้ ส าหรับวัตถุเจือปนอาหารที่มิใช่
เป็นวัตถุกันเสีย วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร วัตถุให้ความหวานแทน
น้ าตาล และสีอาจแสดงข้อความว่า “วัตถุเจือปนอาหาร” แทนชื่อ
กลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารได้ร่วมกับชื่อ เฉพาะ หรือร่วมกับ
ตัวเลขตาม International Numbering System: INS for Food 
Additives 

202 กรณีท่ีสูตรส่วนประกอบมีการใช้วัตถุเจือปน
อาหารชนิดผสม ต้องแตกย่อยรายละเอียด
วัตถุเจือปนอาหาร ทั้งหมดในการแสดง
ฉลากอาหารหรือไม่ 

ต้องแสดงวัตถุเจือปนอาหารที่มีการใช้ทั้งหมด ตามข้อ 4 (7) ของ
ประกาศฯ 

203 กรณีเนื้อปลาดิบที่น ามาท ากุนเชียงมีการใช้
วัตถุเจือปนอาหารแต่ผู้ผลิตกุนเชียงไม่ทราบ
ว่ามีการใช้วัตถุ เจือปนอาหารจะต้องปฏิบัติ
อย่างไร 

ผู้ผลิตอาหารจ าเป็นต้องทราบแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
อาหารว่ามีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร หรือไม่ เนื่องจากต้องแสดงฉลาก
ตามข้อ 4 (7) ของประกาศฯ อย่างไรก็ตามกฎหมายก าหนดให้การ
แสดงฉลากให้กับผู้ผลิตอาหารจะต้องแสดงข้อมูลครบถ้วนตามข้อ 4 
ของ ประกาศฯ ไว้ในคู่มือหรือเอกสารประกอบการจ าหน่ายทุกครั้ง 
ซึ่งรวมถึงวัตถุเจือปนอาหารที่มีการใช้ด้วย 

204 การแสดงวัตถุเจือปนอาหารบนฉลากอาหาร 
ต้องแสดง "หน้าที่ (ชื่อสาร)" หรือสามารถ
แสดง "ชื่อสาร (หน้าที่)" ก็ได้ เช่น "แอสปา
แตม (วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ าตาล)" 
หรือบังคับใช้เฉพาะ "วัตถุให้ความ หวาน
แทนน้ าตาล (แอสปาแตม)" 

ข้อก าหนดตามประกาศฯ ข้อ 4 (7) ก าหนดให้แสดงชื่อกลุ่มหน้าที่ของ
วัตถุเจือปนอาหารร่วมกับชื่อเฉพาะ หรือแสดงชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุ
เจือปนอาหารร่วมกับตัวเลขตาม International Numbering 
System : INS for Food Additives "ใช้ร่วมกัน" ดังนั้นแสดงได้ทั้ง
สองแบบ 

205 การแสดงข้อมูลวัตถุเจือปนอาหาร จะต้อง
แสดงส่วนประกอบวัตถุเจือปนอาหารแยก
ตามชนิดของแต่ละ ส่วนประกอบที่มีการใช้
หรือไม่ 

เนื่องจากไม่ได้บังคับรูปแบบการแสดงวัตถุเจือปนอาหาร สามารถ
แสดงข้อมูลวัตถุเจือปนอาหารได้ทั้ง 2 แบบ คือ แสดงวัตถุเจือปน
อาหารที่มีการใช้ทั้งหมดในอาหารด้านล่างของส่วนประกอบ หรือ 
แสดงวัตถุเจือปน อาหารที่มีการใช้ในส่วนประกอบนั้นๆ ต่อจาก
ส่วนประกอบแต่ละชนิดก็ได้ 

206 กรณีท่ีมีการเติมวิตามินซีเพ่ือวัตถุประสงค์ 
เกี่ยวกับเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เป็น วัตถุเจือปนอาหาร จะต้อง
แสดงข้อมูลวัตถุเจือปนอาหารตามข้อ 4(7) 
หรือไม่ 

หากไม่ได้มีการใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ไม่ต้องแสดงข้อมูลวัตถุเจือ
ปนอาหารตามข้อ 4(7) แต่ต้องแสดง ข้อมูลโภชนาการตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541 เรื่อง ฉลาก
โภชนาการด้วย 
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207 ส ีและวัตถุแต่งกลิ่นรส จัดเป็นวัตถุเจือปน

อาหาร หรือไม่ 
จัดเป็นวัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
281) พ.ศ. 2545 เรื่อง วัตถุเจือปน อาหาร ส าหรับวัตถุแต่งกลิ่นรส 
หมายถึง วัตถุท่ีน ามาใช้แต่งกลิ่นหรือรสของอาหาร ตามประกาศ
กระทรวง สาธารณสุข (ฉบับที ่223) พ.ศ. 2544 เรื่อง วัตถุแต่งกลิ่น
รส ซึ่งมีกฎหมายควบคุมแตกต่างกัน 

208 การแสดงฉลากวัตถุเจือปนอาหาร หากมีการ
ใช้ไนโตรเจนในการบรรจุอาหาร แสดง
อย่างไร 

แสดงว่า ก๊าซที่ช่วยในการเก็บรักษาอาหาร (Packaging gas) 
(ไนโตรเจน) หรือ ก๊าซที่ช่วยในการเก็บรักษา อาหาร (INS 942) 
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วัน เดือน ปี ท่ีควรบริโภคก่อน ข้อ 4(9) 
209 การแสดงวันเดือนปีที่หมดอายุต้องแสดงปี 

เป็น พุทธศักราช หรือ คริสตศักราช 
การแสดงปีไม่ได้ก าหนดว่าต้องแสดงเป็น พุทธศักราช หรือ คริสต
ศักราช หากระบุเป็นพุทธศักราช หรือ คริสต์ศักราช ต้องมีข้อความ
หรือตัวอักษรที่สื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างชัดเจนได้ว่าเป็นปี พ.ศ. หรือ 
ปี ค.ศ 

210 การแสดงวันเดือนปี ก าหนดให้ต้องแสดง
เป็นภาษาไทย การระบุเดือนเป็นตัวอักษรได้ 
หรือไม่ 

ข้อก าหนดของการแสดงวันเดือนปี ต้องแสดงเรียงตามล าดับ โดยอาจ
แสดงเดือนเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรแทน ได้ แต่หากแสดงวันเดือนปี
ไม่เรียงตามล าดับ ต้องมีข้อความหรือตัวอักษรที่สื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจ
อย่างชัดเจนถึง วิธีการแสดงข้อความดังกล่าวก ากับไว้ด้วย 

211 การก าหนดขนาดตัวอักษรของการแสดง
ข้อความ “ควรบริโภคก่อน” และ วันเดือนปี
ที่ควรบริโภคก่อน รวมถึงก าหนดขนาดของ
ข้อความ “ดูวันหมดอายุท่ี...............” ด้วย
หรือไม่ 

ใช่ ต้องเป็นขนาดเดียวกัน 

212 การแสดงวันเดือนปี ที่ควรบริโภคก่อน 
สามารถเรียงล าดับแบบอื่นได้หรือไม่ เช่น 
เดือน วัน ปี (กรณี น าเข้า) 

หากไม่เรียงล าดับวัน เดือน ปี ต้องมีข้อความที่สื่อให้เข้าใจอย่าง
ชัดเจนของการแสดงข้อความ “ควรบริโภค ก่อน” (เดือน วัน ปี) 
ก ากับไว้ด้วย 

213 การแสดงข้อมูลตามข้อ 4 (9) สามารถแสดง
เป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่ MMDDYY / 
BBE/MFG date 

การแสดง “วัน เดือน ปี” หรือ ข้อความ “ควรบริโภค” “หมดอายุ” 
“ผลิต” ต้องแสดงเป็นภาษาไทย แต่จะ แสดงภาษาอังกฤษร่วมด้วยก็
ได้แต่ต้องสอดคล้องและไม่ขัดกัน 

214 ขนาดของค าว่า ควรบริโภคก่อน/ วันที่ผลิต 
เช่น 31-3-2557 ก าหนดให้มีขนาดเท่ากัน
หมดหรือไม่ 

ข้อความที่ก าหนดให้แสดงตามข้อ 4(9) ต้องมีขนาดเท่ากันหมด 

215 ฉลากอาหารน าเข้าแสดงวันหมดอายุ หรือ
ผลิต แต่ข้อก าาหนดตามประกาศฯ ก าหนด
เป็น ควรบริโภคก่อน ต้องปฏิบัติอย่างไร 

ต้องปฏิบัติตามที่ประกาศก าหนด และการแสดงฉลากภาษาอังกฤษ
ต้องสอดคล้องและไม่ขัดกับภาษาไทย ทั้งนี้หากใช้วัน เดือน ปี
หมดอายุมาแสดงเป็น วัน เดือน ปี ที่ควรบริโภคก่อน ก็จะผิด
ข้อเท็จจริง เพราะ ความหมายของค าว่า หมดอายุ และควรบริโภค
ก่อน มีความหมายแตกต่างกัน 

216 กรณีอาหารน าเข้าแสดงวันที่ผลิตไว้แล้ว การ
แสดง วัน เดือน ปี แสดงที่ฉลากว่า “ควร
บริโภคก่อนเมื่อมี อายุ 2 ปี หลังจากวัน
ผลิต” ได้หรือไม่ 

ไม่ได้ เนื่องจากกฎหมายก าหนดให้แสดงวันเดือนและปีท่ีควรบริโภค
ก่อน 

217 ข้อก าหนดตามข้อ 4 (9) ก าหนดแสดง “ควร
บริโภคก่อน” แต่ประกาศเฉพาะก าหนดให้
แสดง “หมดอายุ” ต้องแสดงอย่างไร 

ให้แสดงตามประกาศเฉพาะ คือ “หมดอายุ” 
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218 ฉลากแสดง “ควรบริโภคก่อน” ดูที่คอขวด 

แล้วที่คอขวดต้องระบุค าว่าควรบริโภคก่อน
หรือไม่ 

ที่คอขวดอาจแสดงเฉพาะ วัน เดือน ปี ก็ได้ 

219 นิยาม "ควรบริโภคก่อน" ก าหนดว่า "อาหาร
นั้นวางจ าหน่ายไม่ได้" ซึ่งความผิดหาก
เกิดข้ึนจะตกอยู่ที่ผู้ใด 

ผู้จ าหน่าย หากอาหารนั้นวางจ าหน่าย ณ สถานที่จ าหน่าย 

220 การแสดงฉลากอาหารจะสามารถแสดงค าว่า 
“หมดอายุ” แทนค าว่า “ควรบริโภคก่อน” 
ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ไม่ได้ เนื่องจากมีข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการแสดงฉลากของอาหาร ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การ
แสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ มีหลักการต่างจากประกาศ
กระทรวง สาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2543 เรื่อง ฉลาก ที่ถูก
ยกเลิกไปแล้ว และได้มีการก าหนดความหมายของ นิยามค าว่า 
“หมดอายุ” และ “ควรบริโภคก่อน” แตกต่างกัน นอกจากนั้นการ
แสดงฉลากของอาหาร มี ข้อก าหนดการแสดง วัน เดือน ปีที่ “ควร
บริโภคก่อน” และ“หมดอายุ” อยู่ใน ข้อ 4 (9) สรุปได้ว่าต้องแสดง 
ค าว่า “ควรบริโภคก่อน” ก ากับ วัน เดือน ปี หรือ เดือน ปี ไว้ด้วย 
เว้นแต่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย อาหารนั้นก าหนดการ
แสดงฉลากไว้เป็นการเฉพาะให้แสดง วัน เดือน ปีที่ “หมดอายุ” ต้อง
แสดงค าว่า “หมดอายุ” ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เฉพาะ 

221 ข้อก าหนดการวางขาย กรณี "หมดอายุ 5 
กันยายน 2557" วางขายได้จนถึงวัน เวลาใด 

ห้ามวางจ าหน่ายหลังจากวันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 00.01 น. (เข้า
สู่วันที่ 6 กันยายน 2557) 

222 ขวดน้ าพลาสติกขุ่น ไม่สามารถแสดง
ข้อความ วัน เดือน ปีที่หมดอายุตาม
ประกาศฯ ได้เนื่องจากข้อจ ากัด ในเรื่องของ
การพิมพ์ตัวอักษรบนภาชนะบรรจุ 

สามารถติดสติ๊กเกอร์แทนการพิมพ์ที่ภาชนะบรรจุได้ 

223 เกณฑ์การพิจารณาวันหมดอายุพิจารณา
อย่างไร 

วันหมดอายุก าหนดโดยผู้ผลิตอาหาร ซึ่งได้มีการศึกษาอายุการเก็บ
รักษาในภาชนะพร้อมจ าหน่าย ภายใต้ อุณหภูมิและเวลาที่ก าหนดไว้ 
โดยศึกษาด้านกายภาพ ด้านเคมี ด้านจุลินทรีย์ และด้านประสาท
สัมผัส เป็นต้น 

224 การแสดงควรบริโภคก่อน จะต้องใช้ รูปแบบ
ตามท่ีก าหนดไว้ในค าชี้แจงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 
2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารใน
ภาชนะบรรจุเท่านั้นหรือไม่ 

สามารถใช้รูปแบบอ่ืนได้ แต่ต้องไม่ขัดกับข้อก าหนดตามข้อ 4(9) 

225 อาหารชนิดใดที่ก าหนดแสดงข้อความ 
"ผลิต" "หมดอายุ" "ควรบริโภคก่อน" ที่ต้อง

แสดงตามประกาศเฉพาะ ดังนี้  
(1) นมดัดแปลงส าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับ
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ปฏิบัติตามประกาศ เฉพาะไม่ต้องแสดง
ข้อความตามข้อ 4 (9) ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 
2557 

ทารกและเด็กเล็ก  
(2) อาหารทารกและ อาหารสูตรต่อเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
(3) อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก -วันเดือนและปีที่ผลิต โดยมี
ข้อความว่า "ผลิต" ก ากับไว้ด้วย หรือ วันเดือนและปีที่ผลิต โดยมี
ข้อความว่า "ผลิต" และ วันเดือนและปีที่แบ่งบรรจุโดยมีข้อความว่า 
"แบ่งบรรจุ" ก ากับไว้ด้วยกรณีที่เป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ 
แล้วแต่กรณี - วันเดือนและปีที่หมดอายุ โดยมีข้อความว่า "หมดอายุ" 
ก ากับไว้ด้วย 
(4) วัตถุเจือปนอาหาร -เดือนและปีท่ีผลิต หรือ เดือนและปีที่
หมดอายุการบริโภค โดยมีข้อความว่า “ผลิต...(ระบุเดือนและปี)...” 
หรือ“หมดอายุ...(ระบุเดือนและปี)...” หรือข้อความอื่นที่มีความหมาย
ในท านองเดียวกัน ก ากับไว้ด้วย เว้นแต่วัตถุเจือปนอาหารที่มีอายุการ
เก็บรักษาไม่เกิน 18 เดอืน ต้องแสดงเดือนและปีที่หมดอายุการ
บริโภค โดยมีข้อความว่า 
“หมดอายุ...(ให้ระบุเดือนและปี)...” หรือข้อความอ่ืนที่มีความหมาย
ในท านองเดียวกัน ก ากับไว้ด้วย เช่น “ใช้ได ้
ถึง...(ให้ระบุเดือนและปี)...” 
(5) น้ ามันถั่วลิสง  -วันเดือนปี ที่ผลิตจากโรงงานที่ผลิต และ วันเดือน
ปีที่แบ่งบรรจุ ด้วยส าหรับอาหารที่น าเข้ามาแบ่งบรรจุในประเทศ  
(6) ช็อกโกแลต - เดือนและปีที่ผลิต หรือ วันเดือนและปีที่หมดอายุ
การใช้โดยมีข้อความว่า “ผลิต” หรือ “หมดอายุ” แล้วแต่กรณีก ากับ
ไว้ด้วย 
(7) เกลือบริโภค 
-เดือนและปีที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดีโดยมีข้อความว่า 
“ควรบริโภคก่อน” ก ากับไว้ด้วย 
(8) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร - วนัเดือนและปีที่หมดอายุการบริโภค 
หรือ วันเดือนและปีที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดีส าหรับ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เก็บไว้ได้ไม่เกิน 90 วัน เดือนและปีที่ผลิตและ
เดือนและปีที่หมดอายุการบริโภค หรือ เดือนและปีที่อาหารยังมี
คุณภาพหรือมาตรฐานดีส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เก็บไว้ได้เกิน 
90 วัน โดยมี ข้อความว่า “ผลิต” “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภค
ก่อน” ก ากับไว้ด้วย แล้วแต่กรณีและแสดงวัน เดือนปีเรียง ตามล 
าดับการแสดงข้อความ ไว้ที่ด้านล่างของภาชนะบรรจุ ต้องมีข้อความ
ที่ฉลากระบุต าแหน่งที่แสดงข้อความ ดังกล่าวด้วย  
(9) น้ าเกลือปรุงอาหาร - เดือนและปีที่ผลิต หรือ วันเดือนและปีที่
หมดอายุการบริโภค หรือวันเดือนและ ปีที่อาหารยังมีคุณภาพหรือ 
มาตรฐานดีโดยมีข้อความว่า “ผลิต” หรือ“หมดอายุ” หรือ “ควร
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บริโภคก่อน”ก ากับไว้ด้วย แล้วแต่กรณี การแสดงข้อความตามวรรค
แรก จะต้องแสดงให้เรียงตามล าดับของวันเดือนปีตามที่ก าหนด กรณี
การแสดงเดือน อาจแสดงโดยใช้ตัวอักษรแทนได้  
(10) วุ้นส าเร็จรูปและขนมเยลลี่ -วัน เดือน และปีท่ีหมดอายุโดยมีค า
ว่า "หมดอายุ" ก ากับไว้ด้วย เว้นแต่ขนมเยลลี่และวุ้นส าเร็จรูปชนิด
แห้ง อาจ แสดงวัน เดือน และปีที่ผลิต หรือ เดือน และปีที่หมดอายุ 
โดยมีค าว่า "ผลิต"หรือ "หมดอายุ" ก ากับไว้ด้วย แล้วแต่กรณี  
(11) อาหารฉายรังสี - วันเดือนและปีที่ท าการฉายรังสี  
(12) วัตถุแต่งกลิ่นรส -เดอืนและปีที่ผลิต หรือวันเดือนและปีที่
หมดอายุการบริโภค หรือวันเดือนและปีที่อาหารยังมีคุณภาพหรือ 
มาตรฐานดีโดยมีข้อความว่า “ผลิต” หรือ“หมดอายุ” หรือ “ควร
บริโภคก่อน”ก ากับไว้ด้วย แล้วแต่กรณีการ แสดงข้อความตามวรรค
แรก จะต้องแสดงให้เรียงตามล าดับของวันเดือนปีตามที่ก าหนด กรณี
การแสดงเดือนอาจ แสดงโดยใช้ตัวอักษรแทนได้ 
(13) ขนมปัง -วันเดือนและปีที่หมดอายุการบริโภค หรือวันเดือนและ
ปีที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดีโดยมีข้อความว่า “หมดอายุ” 
หรือ“ควรบริโภคก่อน” ก ากับไว้ด้วย แล้วแต่กรณีการแสดงข้อความ
ตามวรรคแรก จะต้องแสดงให้ เรียงตามล าดับของวันเดือนปีตามที่
ก าหนด กรณีการแสดงเดือนอาจแสดงโดยใช้ตัวอักษรแทนได้  
(14) หมากฝรั่งและลูกอม -เดือนและปีที่ผลิต หรือ วันเดือนและปีที่
หมดอายุการบริโภค หรือวันเดือนและปีที่อาหารยังมีคุณภาพหรือ 
มาตรฐานดีโดยมีข้อความว่า “ผลิต” หรือ“หมดอายุ” หรือ “ควร
บริโภคก่อน”ก ากับไว้ด้วย แล้วแต่กรณี การแสดงข้อความตามวรรค
แรก จะต้องแสดงให้เรียงตามล าดับของวันเดือนปีตามที่ก าหนด กรณี
การแสดงเดือน อาจแสดงโดยใช้ตัวอักษรแทนได้  
(15) พร้อมปรุงและอาหารส าเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที - วันเดือน
และปีท่ีหมดอายุการบริโภค หรือวันเดือนและปีที่อาหารยังมีคุณภาพ
หรือมาตรฐานดีโดยมีข้อความ ว่า “หมดอายุ” หรือ“ควรบริโภค
ก่อน” ก ากับไว้ด้วยแล้วแต่กรณีและแสดงวันเดือนปีเรียงตามล าดับ 
กรณีการแสดงเดือนอาจแสดงโดยใช้ตัวอักษรแทนได้ส าหรับอาหาร
พร้อมปรุง - วันเดือนและปีที่ผลิต โดยมีข้อความว่า “ผลิต” ก ากับไว้
และ วันเดือนและปีที่หมดอายุการบริโภค หรือ วัน เดือนและปีที่
อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดีโดยมีข้อความว่า “หมดอายุ” 
หรือ“ควรบริโภคก่อน” ก ากับไว้ ด้วยแล้วแต่กรณี และแสดงวันเดือน
ปีเรียงตามล าดับ กรณีการแสดงเดือนอาจแสดงโดยใช้ตัวอักษรแทน
ได้ ส าหรับอาหารส าเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที  
(16) อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ -วันเดือนปีที่ผลิต โดยมีข้อความว่า 
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“ผลิต” ก ากับไว้และ วันเดือนและปีที่หมดอายุการ บริโภค หรือ วัน
เดือน และปีท่ีอาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีค าว่า 
“หมดอายุ” หรือ“ควรบริโภคก่อน” ก ากับไว้ด้วย แล้วแต่กรณีและ
แสดงวันเดือนปีเรียงตามล าดับ กรณีท่ีแสดงเดือนอาจแสดงโดยใช้
ตัวอักษรแทนได้  
(17) ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ -วันเดือนและปีที่ผลิต หรือ วันเดือนและ
ปีที่หมดอายุการบริโภค หรือ วันเดือนและปีที่อาหารยังมีคุณภาพหรือ 
มาตรฐานดีโดยมีข้อความว่า “ผลิต” หรือ“หมดอายุ” หรือ“ควร
บริโภคก่อน” ก ากับไว้ด้วยแล้วแต่กรณีและ แสดงวันเดือนปีเรียง
ตามล าดับ กรณีการแสดงเดือนอาจแสดงโดยใช้ตัวอักษรแทนได้ 
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อำหำรส่งออก ข้อ 5 
226 ฉลากของอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกแสดง

อย่างไร 
ฉลากของอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจะแสดงข้อความเป็นภาษาใดก็ได้ 
แต่อย่างน้อยต้องระบุ  
(1) ประเทศผู้ผลิต และ 
 (2) เลขสารบบอาหาร หรือเลขสถานที่ผลิตอาหาร หรือชื่อและที่ตั้ง
ของสถานที่ผลิตอย่างหนึ่งอย่างใดก็ ได้ 

227 ผลิตอาหารเพื่อการส่งออกใช้ภาษาใด ฉลากของอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจะแสดงข้อความเป็นภาษาใดก็ได้ 
แต่อย่างน้อยต้องระบุ  
(1) ประเทศผู้ผลิต และ  
(2) เลขสารบบอาหาร หรือเลขสถานที่ผลิตอาหาร หรือชื่อและท่ีตั้ง
ของสถานที่ผลิตอย่างหนึ่งอย่างใดก็ ได้ 

228 เลขสถานที่ผลิตอาหาร สามารถแสดงตัวเลข
เท่านั้นได้หรือไม่ โดยไม่มีข้อความ  
“เลขสถานที่ผลิตอาหาร” ก ากับไว้ 

ต้องมีข้อความระบุว่าเป็นเลขสถานที่ผลิตอาหาร หากไม่มีข้อความว่า 
“เลขสถานที่ผลิตอาหาร” ก ากับ ก็ไม่ทราบว่าเลขที่แสดงดังกล่าวที่
ฉลากเป็นเลขสถานที่ผลิตอาหาร 

229 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเพ่ือการ
ส่งออก ต้องแสดงฉลากตามข้อ 5 ของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) 
พ.ศ. 2557 หรือไม่ 

1. อาหารที่จะได้รับการยกเว้นเพื่อการส่งออกตามข้อ 14 ของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355) พ.ศ. 2556 เรื่อง อาหาร
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จะต้อง
เป็นอาหารใน ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามความหมายที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 3 ของประกาศฯ  
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การ
แสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 
2557 เป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่มีความมุ่งหมายครอบคลุม
การแสดง ฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ทั้งอาหารในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355) พ.ศ. 
2556 เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 26 มิถุนายน 
พ.ศ. 2556 และอาหาร ในภาชนะบรรจุอื่น ดังนั้นข้อยกเว้นตามข้อ 
14 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355) พ.ศ. 2556 เรื่อง 
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จึง
ยังคงหลักการเดิม คือ ไม่บังคับกับ อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ตามข้อ 1 ที่ผลิตเพ่ือการส่งออก ซึ่งรวมถึงข้อก าหนดการแสดงฉลาก
ด้วย 

230 การแสดงฉลากของอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออก
และอาหารที่ผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ
สามารถแสดงฉลาก 2 ภาษาได้หรือไม่ 

การแสดงฉลากของอาหารที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศจะต้อง
ปฏิบัติตามประกาศฯ (ฉบับที่ 367) ดังนั้น ข้อความท่ีเป็น
ภาษาอังกฤษเมื่อแปลแล้วจะต้องไม่ขัดกับข้อก าหนดของประกาศฯ 
แต่จะแสดงข้อมูล นอกเหนือจากที่ประกาศก าหนดไว้ได้ เช่น “ข้อมูล
ส าหรับผู้แพ้อาหาร: มี...” เมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษ จะต้อง แสดงว่า 
“Allergen information: contain….” หรือข้อมูลการแสดงวัตถุเจือ
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ปนอาหารหากของ ต่างประเทศ ก าหนดข้อความเพ่ิมเติม เช่น 
permitted ...ชนิดของ food additive…. ต้องแปลเป็นภาษาไทย ให้
สอดคล้องกัน เป็นต้น 

231 กรณีน าเข้าอาหาร มาเพ่ือแบ่งบรรจุ (เข้า
ข่ายต้องขออนุญาตผลิตอาหาร (แบ่งบรรจุ) 
ตามพระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522 ซ่ึง
ผลิตจากประเทศ A กรณีส่งออก จะต้อง
แสดงข้อมูลประเทศผู้ผลิต กรณีส่งออกต้อง 
แสดงข้อมูลผู้ผลิตอาหารเป็นประเทศ A 
หรือประเทศไทย 

กรณีการแสดงฉลากของอาหารเพื่อการส่งออก เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ตรวจสอบย้อนกลับกรณีพบปัญหาความ ไม่ปลอดภัยของอาหารที่
ส่งออก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ สถานที่ผลิตได้ กรณีดังกล่าว
การแสดงข้อมูล ประเทศผู้ผลิต จะต้องแสดงข้อมูลประเทศผู้ผลิต คือ 
ประเทศไทย และข้อมูลสถานที่สถานที่ผลิตที่ได้รับ อนุญาตแบ่งบรรจุ
ไว้ โดยเลือกแสดง เป็นเลขสถานที่ผลิต หรือเลขสารบบอาหาร หรือ
ชื่อที่ตั้งของสถานที่ผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F-T4-12  (00-05/07/59) หน้าที่ 53/61 
 
 

ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
ข้อก ำหนดทั่วไป 
232 ฉลากต้องไม่ท าให้เข้าใจผิดไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อมระหว่างอาหารกับข้อความ รูป 
รูปภาพ รอย ประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือ
เครื่องหมายการค้าท่ีแนะน าผลิตภัณฑ์ชนิด
อ่ืน ตามข้อ 9 ของประกาศ (ฉบับ ที่ 367) 
ดังนั้นจะแสดงข้อความโฆษณาอาหารอื่นใน
ฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารได้หรือไม่ 

การโฆษณาอาหารประเภทเดียวกัน หรือสินค้าคนละประเภทบน
ฉลากอาหารต้องไม่ท าให้เข้าใจผิดในกลุ่ม ผู้บริโภค และชี้แจงให้
ชัดเจน 

233 เกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับข้อความ 
“ค าพ้องรูป” “พ้องเสียง” และมีแนวทาง
อย่างไร 

เกณฑ์การพิจารณาข้อความดังกล่าวต้องไม่สื่อถึงคุณประโยชน์
คุณภาพ สรรพคุณอันเป็นการโอ้อวด หรือเป็น เท็จ หรือเกินจริง หรือ
หลอกลวงท าให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร 

234 หากชื่ออาหารหรือชื่อตราไม่เป็นค าพ้อง
เสียง พ้องรูป แต่อาจมีความหมายได้หลาย
ความหมายซึ่งบางความหมายสามารถสื่อ
สรรพคุณได้ จะต้องด าเนินการอย่างไร 

พิจารณาตามข้อ 10 (1) และ (2) ต้องไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิด
ความหลงเชื่อโดยไม่สมควร หรือไม่ท า ให้เข้าใจผิดในสาระส าคัญ 

235 การแสดงชื่ออาหารตามข้อก าหนด 10(4) “ 
ไม่พ้องเสียง พ้องรูป กับค าหรือข้อความที่
สื่อถึง คุณประโยชน์คุณภาพ สรรพคุณอัน
เป็นการโอ้อวด หรือเป็นเท็จ หรือเกินจริง 
หรือหลอกลวงท าให้เกิด ความหลงเชื่อโดย
ไม่สมควร” รวมถึงค่าภาษาต่างประเทศด้วย
หรือไม่ 

ข้อก าหนดตามประกาศต้องแสดงข้อความเป็นภาษาไทย หากมีการ
แสดงภาษาอังกฤษ ข้อความดังกล่าวต้อง ทับศัพท์เป็นภาษาไทย หาก
ค าท่ีทับศัพท์พ้องเสียงภาษาอังกฤษและแปลความแล้วมีความหมาย
โอ้อวด สรรพคุณ คุณประโยชน์หรือคุณภาพ ก็ถือว่าขัดกับที่กฎหมาย
ก าหนด 

236 หลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาการพ้องรูป 
พ้องเสียง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารใน
ภาชนะบรรจุ 

ด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง 
การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ได้มีข้อก าหนดไว้ในข้อ 10 
(4) ไว้ดังนี้ “ข้อ 10 ฉลากที่มีข้อความ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์ 
เครื่องหมาย ตรา หรือเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าจด
ทะเบียนไม่ว่าจะเป็นภาษาใดที่ปรากฏในฉลาก ต้อง (4) ไม่พ้องเสียง 
พ้องรูป กับค าหรือข้อความที่สื่อถึงคุณประโยชน์คุณภาพ สรรพคุณ
อันเป็นการโอ้อวด หรือเป็นเท็จ หรือเกินจริง หรือหลอกลวงท าให้เกิด
ความหลงเชื่อโดยไม่สมควร ดังนั้นเพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึง
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางเก่ียวกับการ พิจารณาอนุญาต ดังนี้  
1. ในหลักเกณฑ์นี้ “ค าพ้องรูป” หมายถึง ค าที่มีรูปเขียนเหมือนกัน 
ใช้พยัญชนะ สระ เครื่องหมายวรรณยุกต์ ตัวสะกด และตัวการันต์
อย่างเดียวกัน ค าพ้องรูปมีทั้งที่อ่านออกเสียงเหมือนกันและอ่านออก
เสียงต่างกัน “ค าพ้องเสียง” หมายถึง ค าที่ออกเสียงเหมือนกัน 
ตัวเขียนกับความหมายต่างกัน หรือไม่มีความหมาย  
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2. ข้อความ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย ตรา หรือ
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า จดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็น
ภาษาใดที่ปรากฏในฉลาก ที่พ้องเสียง พ้องรูป กับค าหรือข้อความท่ี
สื่อถึง คุณประโยชน์คุณภาพ สรรพคุณอันเป็นการโอ้อวด หรือเป็น
เท็จ หรือเกินจริง หรือหลอกลวงท าให้เกิดความ หลงเชื่อโดยไม่
สมควร ตามข้อ 10 (4) ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
(1) สื่อสรรพคุณทางยา ช่วยบ าบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค
ต่างๆ เช่น อ้างว่าสามารถรักษา ป้องกันโรคเบาหวาน ลดอัตราการ
เกิด หรือลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง ป้องกันการเกิดมะเร็ง รักษา
ป้องกัน ข้อเสื่อมรูมาตอยด์ ช่วยบรรเทาต้อหิน ต้อกระจก บ ารุงหัวใจ 
ลดความเสี่ยงเป็นเส้นเลือดขอด ลดหรือล้าง สารพิษ สร้างภูมิคุ้มกัน 
เป็นต้น  
(2) สื่อสรรพคุณว่าสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ลักษณะ และ
โครงสร้างของอวัยวะในร่างกาย เช่น ลด ความอ้วน เพ่ิมหน้าอก เพ่ิม
อวัยวะร่างกาย ท าให้ผิวขาว เต่งตึง ลดเลือนริ้วรอย เป็นต้น 
 (3) สื่อสรรพคุณว่ามีผลต่อการท าหน้าที่ของอวัยวะ และส่วนต่างๆ
ของร่างกาย เช่น อ้างว่าลดความ อ้วน ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือ
บางส่วน ท าให้หน้าเล็ก เรียว แหลม เพ่ิมส่วนสูง ขยายขนาดหน้าอก 
ขยายและ เพ่ิมขนาดอวัยวะเพศ ท าให้ผิวขาว เต่งตึง ลดเลอืนริ้วรอย 
ท าให้ผิวพรรณขาวอมชมพู ลดปัญหาฝ้า กระ จุด ด่างด า ชะลอความ
แก่ของเซลล์ผิว เพิ่มพัฒนาการทางสมอง บ ารุงสายตา หัวใจ ประสาท 
ลดความเม่ือยล้า ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น 

237 กรณีการน าเข้าสินค้าที่มีลักษณะการกล่าว
อ้างเช่น การกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health 
Claim), การ กล่าวอ้างหน้าที่ (Function 
Claim) ฯลฯ หรือมีชื่อทางการค้า ที่แสดง
การกล่าวอ้าง ทาง อย. จะมี แนวทางในการ
ด าเนินการอย่างไร 

การแสดงฉลากอาหารทั้งผลิตและน าเข้าต้องปฏิบัติตามข้อ 10 (1) 
ของประกาศฯ คือไม่เป็นเท็จหรือ หลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดย
ไม่สมควร หรือไม่ท าให้เข้าใจผิดในสาระส าคัญ 

238 สามารถแสดงรูปภาพกุ้งบนฉลากวุ้นเส้นได้
หรือไม่อย่างไร 

ได้ โดยการแสดงรูปภาพที่ฉลากต้องปฏิบัติตามค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ที่ 343/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
แสดงรูปภาพส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บนฉลากอาหาร คือ กรณีไม่
มีวัตถุนั้นใน ผลิตภัณฑ์แต่เป็นการแนะน าให้ผู้บริโภคเติม ต้องแสดง
ข้อความทีส่ื่อถึงการแนะน า เช่น "อาจเติมกุ้งเพ่ือเพ่ิม รสชาติ" 
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ข้อจ ำกัดของกำรกล่ำวอ้ำง ข้อ 11 
239 อาหารที่มีข้อก าหนดห้ามใช้วัตถุกันเสีย หรือ 

วัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล จะระบุใน
ฉลากอาหารว่าไม่ ใส่วัตถุกันเสีย หรือวัตถุให้
ความหวานแทนน้ าตาลได้หรือไม่ เช่น นมโค
พาสเจอร์ไรส์ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย เป็นต้น 

ไม่สามารถกล่าวอ้างในฉลากได้ว่า “ไม่ใช้วัตถุกันเสีย” หรือ “ไม่ใช้
วัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล” เนื่องจาก ตามประกาศฯ ข้อ 11 (1) 
ก าหนดว่าห้ามแสดงข้อความเกี่ยวกับสารที่มีประกาศกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด ห้ามใช้ 

240 วัตถุห้ามใช้ในอาหาร ที่ห้ามแสดงที่ฉลากว่า
ไม่มีการใช้วัตถุห้ามใช้นั้น หมายถึงอะไร 

วัตถุท่ีห้ามใช้ในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งก าหนด
ไว้ตามข้อ 11 (2) ของประกาศฯ หมายถึง วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหารที่
ระบุ ไว้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 (พ.ศ.2536) 
เรื่อง ก าหนดวัตถุ ที่ห้ามใช้ในอาหาร เช่น บอร์แรกซ์ 

241 อาหารชนิดหนึ่งมีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
ชนิดหนึ่งเป็นส่วนประกอบในอาหาร เช่น ผง
ชูรส ผสมรวมอยู่ ในพรีมิกซ์ (premix) แต่
อ้างว่าไม่ใช้ผงชูรสนั้นได้หรือไม่ 

ผงชูรสเป็นวัตถุเจือปนอาหาร ดังนั้นต้องแสดงตามข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การแสดงส่วนประกอบที่เป็นวัตถุเจือปน อาหารในฉลากตามข้อ 4 
(7) 

242 การแสดงข้อความที่ฉลากว่าไม่มีผงชูรส แต่
มีการใช้วัตถุปรุงแต่งรสชนิดอื่น เช่น ริโบ
ไทด์ถือว่าเป็นการ แสดงฉลากที่ท าให้เข้าใจ
ผิดในสาระส าคัญของอาหาร 

การแสดงว่าไม่ใส่ผงชูรสอาจท าให้เข้าใจผิดว่าไม่มีการใส่วัตถุเจือปน
อาหารซึ่งมีหน้าที่เป็นวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร เนื่องจากตามประกาศ 
(ฉบับที่ 367) การแสดงข้อความเก่ียวกับวัตถุเจือปนอาหาร จะต้อง
แสดงกลุ่มหน้าที่ของ วัตถุเจือปนอาหารนั้น หากมีการใส่วัตถุแต่งรส
อาหารชนิดอ่ืน ก็ต้องระบุกลุ่มหน้าที่ว่า เป็นวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร 
ตามด้วย INS Number หรือชื่อเฉพาะ ด้วย ทั้งนี้ผงชูรสโดยทั่วไปเป็น
ค าเฉพาะที่เข้าใจว่าหมายถึง โมโนโซเดียมกลูตาเมต ซึ่งเป็นวัตถุปรุง
แต่งรสอาหารชนิดหนึ่ง 

243 การแสดงข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับสารหรือ
ชื่อส่วนประกอบอื่นใดในอาหาร จะรวมถึง
การกล่าวอ้าง หน้าที่สารอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลาก
โภชนาการหรือไม่ 

ไม่รวมถึงการกล่าวอ้างหน้าที่สารอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากโภชนาการ 

244 การแสดงว่าอาหารนั้นไม่มีสารนั้น เช่น ไม่มี
โคเลสเตอรอลในน้ าดื่ม หรือไขมันพืช 
สามารถกล่าวอ้าง ข้อความดังกล่าวได้
หรือไม่ 

ไม่สามารถแสดงข้อความดังกล่าวว่าไม่มีสารนั้นๆได้ หากอาหารนั้น
โดยธรรมชาติของอาหารนั้นไม่มีสารนั้นอยู่ แล้ว ซึ่งก าหนดไว้ตามข้อ 
11 ของประกาศฯ 

245 กรณีน้ าผลไม้ซึ่งไม่ได้ใส่น้ าตาล แต่ความ
หวานเกิดจากตัวผลไม้แล้วกล่าวอ้างว่าไม่ใส่
น้ าตาลได้หรือไม่ 

ไม่สามารถแสดงข้อความดังกล่าวได้ เนื่องจากมีส่วนประกอบของ
น้ าตาลในผลไม้ ซึ่งขัดหลักเกณฑ์การกล่าว อ้าง “ไม่น้ าตาล” ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากโภชนาการ 
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246 หากไม่มีการใช้สีในอาหารสามารถแสดงว่า 

ไม่มีการเจือสี หรือ ไม่มีสีผสม ได้หรือไม่ 
ต้องพิจารณาว่าอาหารนั้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะ
เรื่องอาหารนั้นก าหนดห้ามให้มีการใช้สี ผสมอาหารหรือไม่ หากห้าม
ใช้สีในอาหารดังกล่าว จะถือว่าขัดกับข้อก าหนดตามข้อ 11 (1) ของ
ประกาศฯ แต่หากเป็นอาหารที่อนุญาตให้ใช้สีได้ สามารถแสดง
ข้อความดังกล่าวได้ตามความเป็นจริง ซึ่งการแสดง ข้อความดังกล่าว
ต้องเป็นไปตามข้อ 10 คือ ไม่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงท าให้ผู้บริโภค
เข้าใจผิด 
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กำรแสดงเครื่องหมำยกำรค้ำ 
250 การวัดขนาดฉลากพิจารณาวัดอย่างไร 

รวมถึงที่เป็นรอยต่อทับซ้อนกันหรือไม่ 
การวัดขนาดพ้ืนที่ฉลากให้วัดตามพ้ืนที่ฉลากที่มีการใช้จริงที่มีการ
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร 

251 ต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน หมายถึงส่วนใดของ
ฉลาก 

ต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน หมายถึงต าแหน่งที่เมื่อวางไว้ที่ชั้นวาง
จ าหน่ายแล้ว ผู้บริโภคสามารถเห็นข้อมูลของ ฉลากได้ชัดเจน ซึ่ง
ประกาศฯ ก าหนดไว้ คือ ชื่ออาหาร ข้อมูลส าหรับผู้แพ้อาหาร และวัน
เดือนปีที่ควรบริโภค 

252 การแสดงชื่ออาหาร ตามข้อ 14 (1) การ
แสดงข้อความตามข้อ 4 (1) ต้องมีขนาด
ความสูงของตัวอักษร ไม่น้อยกว่า 2 
มิลลิเมตร และตัวอักษรต้องอ่านได้ชัดเจน 
ได้สัดส่วนสัมพันธ์กับขนาดพ้ืนที่ฉลาก อยู่ 
ส่วนที่ส าคัญของฉลากเมื่อวางจ าหน่าย และ
มีข้อความต่อเนื่องกันในแนวนอน .....” เป็น
อย่างไร 

สามารถจัดวางข้อความข้อความแยกบรรทัดได้แต่ต่อเนื่องกันเป็น
แนวนอนไม่ถูกคั่นด้วยข้อความหรือรูป รอยประดิษฐ์ใด ๆ และอาจจัด
วางในลักษณะเอียงที่ผู้บริโภคสามารถอ่านได้ในระดับสายตาเมื่อวางที่
ชั้นวาง จ าหน่ายโดยไม่ต้องตะแคงศีรษะอ่าน 

253 การพิจารณาขนาดพ้ืนที่ของฉลาก เช่น 
ฉลาก 2 ชิ้นหน้า-หลัง, ฉลากพันรอบ, กล่อง 
ฯลฯ ค านวณ อย่างไร 

ขนาดของพ้ืนที่ฉลาก วัดตามฉลากจริงที่อยู่บนภาชนะบรรจุทั้งหมด 

254 การพิจารณาขนาดพ้ืนที่ฉลาก คิดพ้ืนที่ฝา
ด้วยหรือไม่ เช่น ไอศกรีมโคน หรือ แยมท่ีมี
ฝาโลหะปิด และ ส าหรับการแสดงฉลากบน
ขวดแก้ว ซึ่งต้องพิมพ์ลงภาชนะบรรจุ
พิจารณาพ้ืนที่อย่างไร 

หากมีการแสดงข้อความใด ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 4 ของประกาศ 
ไว้ที่ภาชนะบรรจุ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ ภาชนะบรรจุ ถือว่าเป็น
พ้ืนที่การแสดงฉลากท้ังหมดด้วย 

255 ขนาดตัวอักษรที่ระบุในฉลาก หากน าไป
ปฏิบัติจริง แต่ขนาดมีผิดเพ้ียนไปเล็กน้อย 
จะมีโทษหรือมี ความผิดอย่างไร 

ตัวอักษรต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด หากไม่เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนดมีโทษตามมาตรา 6(10) ปรับไม่เกิน 30,000 
บาท 

256 การก าหนดขนาดเรื่องชื่ออาหารตามข้อ 14 
(1) หากมีการใช้ชื่อไทยและอังกฤษให้ดูที่
การวัดขนาด ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

ขนาดภาษาไทย 

257 ขนาดตัวอักษรส าหรับฉลากพ้ืนที่มากกว่า 
100 ซม. ให้มีตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 1.5 
มม. ซึ่งในฉลากอาหาร ที่แสดงฉลาก
โภชนาการด้วย การบังคับขนาดตัวอักษรไม่
น้อยกว่า 1.5 มม. จะท าให้ตารางโภชนาการ
เล็กลง 

ขนาดตัวอักษรก าหนดเฉพาะรายการที่ก าหนดไว้ในข้อ 14 จ านวน 6 
รายการ คือ (1) ชื่ออาหาร (2) เลขสารบบ อาหาร (3) ปริมาณสุทธิ 
(5) ส่วนประกอบที่ส าคัญ (6) ข้อมูลส าหรับผู้แพ้อาหาร และ (9) วัน
เดือนปีที่ควรบริโภค ก่อนเท่านั้น อาจต้องจัดท าขนาดตัวอักษรของ
ข้อความอ่ืน เช่น สรรพคุณของอาหาร ให้มีขนาดเล็กลง 
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258 แสดงชื่ออาหารอยู่ส่วนที่ส าคัญของฉลาก 

(principal display panel) หมายถึงส่วนใด
ของฉลาก 

การแสดงชื่ออาหารต้องแสดงอยู่ในส่วนของฉลากที่อยู่ด้านหน้า
ภาชนะบรรจุที่เมื่อวางจ าหน่ายไว้บนชั้นจ าหน่าย แล้วสามารถ
มองเห็นได้ 

259 การแสดงขนาดตัวการแสดงฉลากภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ สามารถแสดงขนาด
แตกต่างกันได้ หรือไม่ 

ได้ แต่ขนาดของข้อความภาษาไทยส าหรับการแสดงฉลากอาหารทั้ง 
6 รายการ คือ (1) ชื่ออาหาร (2) เลข สารบบอาหาร (3) ปริมาณสุทธิ 
(5) ส่วนประกอบที่ส าคัญ (6) ข้อมูลส าหรับผู้แพ้อาหาร และ (9) วัน
เดือนปีที่ ควรบริโภคก่อน ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลาก ส าหรับข้อความที่เป็นเป็น ภาษาไทย 

260 การวัดพื้นที่ฉลากส าหรับอาหารน าเข้าเพ่ือ
แสดงขนาดตัวอักษรให้เป็นไปตามท่ีประกาศ
ก าหนด วัดจาก สติ๊กเกอร์ภาษาไทยที่ติด
หรือวัดจากฉลากที่เป็นภาษาต่างประเทศ 

วัดจากพ้ืนที่ฉลากที่เป็นภาษาต่างประเทศท้ังหมด 

261 วัดจากพ้ืนที่ฉลากที่เป็นภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด 

ประกาศฯ มีข้อก าหนดว่าฉลากต้องสัมพันธ์กับพ้ืนที่ของภาชนะบรรจุ
หรือหีบห่อนั้น ๆ ตามข้อ 8 ของ ประกาศฯ ทั้งนี้ยังมีข้อก าหนดขนาด
ตัวอักษรทั้ง 7 รายการต้องปฏิบัติตามประกาศฯ ด้วย 
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ค ำเตือน 
262 การแสดงค าเตือนส าหรับอาหารที่มีวัตถุให้

ความหวานแทนน้ าตาลเป็นส่วนประกอบ 
เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มี แอสปาเทม ให้แสดง
ข้อความว่า “ผู้ที่มีภาวะสภาวะฟีนิลคีโตนู
เรีย : ผลิตภัณฑ์นี้มีฟีนิลอะลานีน” ไม่ได้มี 
ก าหนดไว้ตามกฎหมาย จะต้องแสดง
ข้อความดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 

การแสดงค าเตือนเพ่ือเป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภคซึ่งขาดเอ็นไซม์ย่อยฟี
นิลอะลานีนเป็นโรคเฉพาะห้าม รับประทาน นอกจากนี้การแสดง
ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการที่จะสามารถโต้แย้งตาม 
กฎหมาย พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 หรือ Product Liability Law (PL 
Law) กรณีเกิดอันตรายจากการบริโภคอาหารนั้น เนื่องจากได้แสดง
ค าเตือนให้ ผู้บริโภคทราบแล้ว 

263 แสดงค าเตือนก าหนดไว้ที่ใด ค าเตือนที่ก าหนดไว้แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลาก ของอาหารในภาชนะบรรจุ 
(เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน ไอศกรีม
ที่มีส่วนผสม ของ ISP) นอกจากนี้ยังมีก าหนดไว้ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารเฉพาะด้วย เช่น อาหารมี 
ส่วนผสมของว่านหางจระเข้ อาหารมีใบแป๊ะก๊วยและสารสกัดจากใบ
แป๊ะก๊วย หรือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนประกอบที่
ก าหนดให้ต้องระบุค าเตือน อาหารส าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก 
นมดัดแปลงส าหรับ ทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องส าหรับทารก
และเด็กเล็ก อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องส าหรับ ทารกและ
เด็กเล็ก อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก นมโค แป้งข้าวกล้อง 
เป็นต้น 
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บทก ำหนดโทษ 
264 มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง

ฉลากก าหนดนิยาม “หมดอายุ” หรือ “ควร
บริโภคก่อน” โดย ก าหนดว่า “………และ
หลังจากวันที่ระบุไว้นั้น อาหารนั้นวาง
จ าหน่ายไม่ได้” ถ้าหากวางจ าหน่ายผิด 
มาตราใด มีโทษอย่างไร 

กรณีแสดงฉลากไม่เป็นไปตาม ข้อ 4 (9) ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 จัดเป็นการ กระท าฝ่าฝืน
ประกาศ ซึ่งออกตามมาตรา 6(10) โทษตามมาตรา 51 ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท 

265 ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของ
อาหารในภาชนะ บรรจุ มีโทษอย่างไร 

การกระท าฝ่าฝืนประกาศ ซึ่งออกตามมาตรา 6(10) โทษตามมาตรา 
51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท 

266 ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ห้ามใช้โซเดียมเบนโซ
เอต เช่น ลูกชิ้น แต่ฉลากแสดง "ใช้วัตถุกัน
เสีย" หากแสดง ข้อความดังกล่าวมีโทษ
หรือไม่อย่างไร 

การแสดงฉลากลักษณะดังกล่าวไม่เป็นการฝ่าฝืนประกาศฯ ซึ่งออก
ตามมาตรา 6 (10) แต่หากมีการใช้วัตถุเจือปน อาหารไม่เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหารจะเป็น
การฝ่าฝืนประกาศฯซึ่ง ออกตามมาตรา 6 (5) และหากใส่ในปริมาณที่
เกินค่าความปลอดภัยจะจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ แต่หากตรวจพบ 
วัตถุกันเสียแล้วฉลากแสดงไม่ใช่วัตถุกันเสีย ถือเป็นอาหารปลอมตาม
มาตรา 25 (2) 
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อ่ืน ๆ 
267 การเขียนโฆษณาอาหารบนฉลากสามารถท า

ได้หรือไม่ ถ้าโฆษณาอาหารได้ต้องขอ
อนุญาตหรือไม่ ขออนุญาตโฆษณาอาหาร
แล้วต้องลงเลข ฆอ. บนฉลากอาหาร ด้วย
หรือไม่ 

ข้อความต่าง ๆ บนฉลากต้องเกี่ยวกับปฏิบัติตามข้อ 10 ของประกาศ
ฯ ข้อมูลนอกเหนือจากประกาศกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง
ฉลาก สามารถแสดงได้ เช่น การกล่าวอ้างสารอาหาร แต่ต้องเป็นไป
ตามข้อก าหนดใน ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลาก
โภชนาการ แต่ถ้ามีการกล่าวอ้างทางสุขภาพต้องส่งหลักฐานทาง 
วิทยาศาสตร์ และข้อความโฆษณาที่ฉลากอาหารไม่ต้องแสดงเลข ฆอ. 
การแสดงเลข ฆอ. ให้แสดงเฉพาะโฆษณาที่ สื่ออ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ฉลาก
เท่านั้น 

268 ป้ายโฆษณาท่ีแขวนคอขวดของเครื่องดื่ม
หลายชนิดในท้องตลาด มีการกล่าวอ้าง
สรรพคุณ คุณประโยชน์ ของอาหารถือว่า
เป็นฉลากอาหารหรือไม่ หากก่อนขอ
อนุญาตไม่แสดงให้เจ้าหน้าที่ แต่ตรวจสอบ
ภายหลัง แล้วพบว่ามีการแสดงถือว่าผิด
หรือไม่ 

ป้ายแขวนคอขวดจัดเป็นฉลากอาหารด้วย ดังนั้น หากการแสดงฉลาก
อาหารควบคุมเฉพาะ หรืออาหารที่ส่งมอบ ฉลากตามที่รัฐมนตรี
ก าหนด (อาหารที่ต้องยื่นฉลากให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาตรวจสอบก่อนการ จ าหน่าย) ไม่ตรงกับท่ีได้รับอนุญาตจะมี
ความผิด อย่างไรก็ตามอาหารทุกชนิดหากมีการแสดงฉลากเกี่ยวกับ 
สรรพคุณ คุณประโยชน์ของอาหารเป็นเท็จ ก็ถือว่าเป็นฝ่าฝืนประกาศ
ฯ ซึ่งออกตามมาตรา 6(10) 

269 การแสดงฉลาก GDA บนฉลากอาหาร เช่น 
น้ าปลา น้ าส้มสายชู ท าได้หรือไม่ 

ได้ แต่ต้องแสดงตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของอาหาร ส าเร็จรปูพร้อม
บริโภคทันทีบางชนิด (GDA) และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยเรื่องฉลากโภชนาการ 

270 การแสดงข้อความ "organic/ เกษตร
อินทรีย์" มีหลักเกณฑ์หรือไม่ 

การแสดงข้อความดังกล่าวแสดงได้เฉพาะที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น เช่น IFOAM / กรมวิชาการ
เกษตร ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะมีหลักเกณฑ์การรับรองและออก
ใบรับรอง เกษตรอินทรีย์ 

 

 

 


