
 
   

 
 
 
 

 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

เรื่อง ค าชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ  
(ฉบับที่ 3) และ(ฉบับที่ 4)  

   

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้พิจารณาทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่มีข้อก าหนด
การแสดงข้อความหรือค าเตือนบนฉลากส าหรับอาหารทุกชนิด และการแสดงข้อความหรือค าเตือนเป็นการเฉพาะส าหรับ
อาหารบางชนิด จึงได้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขจ านวน 4 ฉบับ และแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออก
ค าชี้แจงเกี่ยวกับข้อก าหนดการแสดงข้อความและค าเตือนของประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว โดยมีสาระส าคัญ
ดังนี้ 

1. ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขจ านวน 4 ฉบับ โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  397) พ.ศ.2562 ออกตามความใน

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 221) พ.ศ. 2544 เรื่อง 
ก าหนดประเภทอาหารที่ต้องแสดงเลขสารบบอาหารที่ฉลาก ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  398) พ.ศ.2562 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2544 เรื่อง 
การแสดงฉลากของอาหารที่มีวัตถุที่ใช้เพ่ือรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยู่ในภาชนะบรรจุ ลงวันที่ 
๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  399) พ.ศ.2562 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 245) พ.ศ. 2544 เรื่อง 
การแสดงฉลากของอาหารที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  400) พ.ศ.2562 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 255) พ.ศ. 2545 เรื่อง 
การแสดงฉลากของอาหารที่มีใบแป๊ะก๊วยและสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 401) พ.ศ. 2562 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๕ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 410) พ.ศ. 2562 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.  2522 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่  4)  
ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยกเลิกความบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) 
พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ  และให้ใช้บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 401) พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

(1) ก าหนดข้อความค าเตือนส าหรับวัตถุที่ใช้เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร
รวมอยู่ในภาชนะบรรจุ อาหารที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ และอาหารที่มีใบแป๊ะก๊วยและสารสกัดจากใบ
แป๊ะก๊วย โดยน าข้อความตามประกาศฉบับเดิม มาก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้  

 

 
(ส าเนา) 
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(2) ก าหนดข้อความค าเตือนส าหรับอาหารที่มีส่วนประกอบของเเอสปาแตม เมล็ดเชีย 
(Chia seed) ไฟโตสเตอรอลหรือเอสเทอร์ของไฟโตสเตอรอล ไฟโตสตานอลหรือเอสเทอร์ของไฟโตสตานอล 
แก่นตะวัน และผักเชียงดาอบแห้ง   

ทั้งนี้รายละเอียดของการแสดงข้อความค าเตือนสรุปได้ดังนี้ 
อาหาร ข้อความค าเตือนหรือข้อความอ่ืน 

1. อาหารที่มีวัตถุที่ใช้เพื่อรักษาคุณภาพ
หรือมาตรฐานของอาหาร บรรจุ ใน
ภาชนะแยกต่างหากแต่รวมอยู่ในภาชนะ
บรรจุอาหาร และจ าหน่ายโดยตรงต่อ
ผู้บริโภค  

“มี           ” (ความที่เว้นไว้ให้ระบุลักษณะของการบรรจุ
และชนิดของวัตถุที่ใช้เพ่ือรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของ
อาหาร เช่น ซองวัตถุกันชื้น ซองวัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น) 
ด้วยตัวอักษรสีแดง ขนาดตัวอักษรไม่ต่ ากว่า 3 มิลลิเมตร 
บนพื้นสีขาว 

2. อาหารที่มีส่วนประกอบของว่านหางจระเข้ “เด็กไม่ควรรับประทาน”  
“ไม่ใช่อาหารทางการแพทย์” และ  
“หยุดบริโภคเมื่อมีอาการผิดปกติ”  
ด้วยตัวอักษรสีแดง ขนาดตัวอักษรไม่ต่ ากว่า 2 มิลลิเมตร 
เห็นได้ชัดเจนในกรอบสี่เหลี่ยม สีของกรอบตัดกับสีของพ้ืน
ฉลาก 

3. อาหารที่มีส่วนประกอบของใบแป๊ะก๊วย
และสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย* 

“อาจมีผลให้เลือดแข็งตัวช้า” และ  
“เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน”  

4. อาหารที่ใช้แอสพาร์เทม เป็นสารให้
ความหวานแทนน้ าตาลหรือวัตถุให้ความ
หวานแทนน้ าตาล 

“ผู้ที่มีสภาวะฟินิลคีโตนูเรีย ผลิตภัณฑ์นี้มีฟินิลอลานีน” 

๕. เมล็ดเชีย (Chia seed) และอาหารที่มี
ส่วนประกอบของเมล็ดเชีย (Chia seed)* 
 

 “บริโภคไม่เกินวันละ 15 กรัม และดื่มน้ าตาม 1-2 
แก้ว” ส าหรับเมล็ดเชีย หรือเมล็ดเชียบดผง 100%  
 “มีส่วนประกอบของเมล็ดเชีย” ส าหรับกรณีเป็น
ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืนๆ 

6. อาหารที่เติมไฟโตสเตอรอล ไฟโตสตานอล 
หรือเอสเทอร์ของไฟโตสเตอรอลหรือสตานอล* 

1. “เติมแพลนท์สตานอล/สเตอรอล ปริมาณ         กรัม 
ต่อ         .(ปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภค)” แสดงไว้ในต าแหน่ง
ใกล้กับชื่ออาหารภาษาไทย 
2. ต้องแสดงข้อความค าเตือนดังต่อไปนี้บนฉลากด้วย
ตัวอักษรสีแดง เห็นได้ชัดเจนในกรอบ 

“ไม่ควรรับประทานแพลนท์สตานอล/สเตอรอล เกินวัน
ละ 2 กรัม”  

“ควรบริโภคผักและผลไม้ เพ่ือช่วยรักษาระดับแคโรที
นอยด์ในร่างกายให้เป็นปกติ” 

“หากรับประทานต่อเนื่อง อาจท าให้ระดับวิตามินอีลด
ต่ าลงได”้ 

“ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน” 
“เด็ก สตรีมีครรภ์ และให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน”  

7. แก่นตะวัน และอาหารที่มีส่วนประกอบ
ของแก่นตะวัน* 

“การบริโภคผลิตภัณฑ์ในปริมาณมาก อาจท าให้เกิดอาการ
ท้องอืด ท้องเฟ้อได้” 
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อาหาร ข้อความค าเตือนหรือข้อความอ่ืน 
8. ผักเชียงดาอบแห้ง และอาหารที่มี
ส่วนประกอบของใบผักเชียงดาอบแห้ง  
Gymnema inodorum (Lour.) Decne. * 

“(1) เด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้มีภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าไม่
ควรรับประทาน 
  (2) ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน 
  (3) ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเป็นเวลาเกิน 1 เดือน” 

๓. ยกเลิกข้อความและค าเตือนของเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนและไอศกรีมที่มีการใช้วัตถุเจือปน
อาหารเพ่ือช่วยให้โครงสร้างผลึกน้าแข็งมีความคงตัว ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) 
พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

(๑) ยกเลิกข้อความและค าเตือนของเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน โดยก าหนดไว้ในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 402) พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๒) ยกเลิกข้อความและค าเตือนของเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนและไอศกรีมที่มีการใช้วัตถุ 
เจือปนอาหารเพ่ือช่วยให้โครงสร้างผลึกน้ าแข็งมีความคงตัว เนื่องจากก าหนดไว้ในข้อ 4 (7) ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม   

๔. ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าแสดงฉลากไม่ถูกต้องตามประกาศฯ นี้ จัดเป็นการกระท าฝ่าฝืนประกาศ   
ซ่ึงออกตามมาตรา 6(10) โทษตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท 

๕. วันบังคับใช้: มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เว้นแต่ การแสดงฉลาก
อาหารที่มีส่วนประกอบของเเอสปาแตม เมล็ดเชีย (Chia seed) ไฟโตสเตอรอลหรือเอสเทอร์ของไฟโต 
สเตอรอล ไฟโตสตานอลหรือเอสเทอร์ของไฟโตสตานอล แก่นตะวัน และผักเชียงดาอบแห้ง ในล าดับที่ 4 – ล าดับ
ที่ ๘  ของบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหาร
ในภาชนะบรรจุ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 
401) พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารใน
ภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าอาหารที่ได้จัดท าฉลากไว้ก่อน
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้ จ าหน่ายต่อไปได้ไม่เกินวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ส านัก
อาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท ์๐๒-๕๙๐-๗๑๗๙ ในเวลาราชการ  

ประกาศ ณ วันที่    ๒๗    กนัยายน พ.ศ. 25๖๒ 

                   ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 
                                 (เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา)    
 
 
 

 

รับรองส าเนาถูกต้อง 
จิรารัตน์ เทศะศิลป์ 

(นักวิชาการและอาหารช านาญการพิเศษ) 
 


