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ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง  คาํชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 305) พ.ศ.2550 เร่ือง การแสดงฉลาก 

  อาหารสาํเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด 
                                        ------------------------------------------------------- 

ปจจุบันปญหาสุขภาพของประชาชนจากภาวะโภชนาการที่ไมเหมาะสมมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น 
จากผลการสํารวจป 2540 พบวาเด็กไทยอายุต่ํากวา 6 ป มีภาวะโภชนาการเกินเพิ่มข้ึนรอยละ 40 ปญหา
ดังกลาวสงผลตออุบัติการณเกิดโรคไมติดตอที่เปนปญหาสําคัญของประเทศ เชน โรคอวน โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงมี
นโยบายใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีมาตรการเพื่อชวยปองกันปญหาดานโภชนาการ ซึ่งการแสดงขอมูล
โภชนาการเปนมาตรการหนึ่งในการปองกันปญหาดังกลาว กระทรวงสาธารณสุขโดยสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา จึงกําหนดใหแสดงขอมูลโภชนาการในฉลากของอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด 
เพื่อใหผูบริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ เหมาะสม โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 305) 
พ.ศ.2550 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด ลงวันที่ 30 สิงหาคม 
พ.ศ.2550               ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ 

ขอ 1  ใหอาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคทันททีี่อยูในภาชนะบรรจุพรอมจําหนายตอผูบริโภค 5 ชนิด 
ดังตอไปนี้ เปนอาหารที่ตองแสดงฉลากโภชนาการ 

1.1  มันฝร่ังทอดหรืออบกรอบ: เชน 
-  มันฝร่ังแผนทอดกรอบ มันฝร่ังอบกรอบ มันฝร่ังแผนทอดกรอบหรืออบกรอบ 

ปรุงรสตางๆ เชน รสกะเพรากรอบ รสชีสและหัวหอม เปนตน 
1.2  ขาวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ: เชน 

-  ขาวโพดอบกรอบ ขาวโพดอบกรอบเคลือบเนยคาราเมล ขาวโพดอบกรอบ 
รสช็อกโกแลต ขาวโพดกรอบรสชีส ขาวโพดคลุกน้ําตาลและเนย ขาวโพดเคลือบช็อกโกแลต ขาวโพดเคลอืบ
เนยคาราเมล เปนตน 

1.3  ขาวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง (Extruded snack): เชน 
-  ขาวเกรียบสมุนไพร ขาวเกรียบเผือก ขาวเกรียบกุง มันผสมทอดกรอบเคลือบ 

เนยคาราเมล แปงถั่วเหลืองอบกรอบ ขนมอบกรอบเคลือบรสช็อกโกแลต ขาวเหนียวอบกรอบพันสาหราย 
ขนมอบกรอบรสตรอเบอรร่ี ขาวกรอบรสตมยํา เปนตน 

1.4  ขนมปงกรอบหรือแครกเกอรหรือบิสกิต: เชน 
-  ขนมปงกรอบเคลือบช็อกโกแลต ขนมปงกรอบสอดไสครีมช็อกโกแลต ขนมปงกรอบ 

รสชีส บิสกิตรสมินต บิสกิตรสสม ครีมแครกเกอร แซนวิชแครกเกอรไสครีมกลิ่นบลูเบอรร่ี แซนวิชแครกเกอร
ไสครีมกลิ่นเลมอนเชอรเบท บิสกิตโรลรสช็อกโกแลต เปนตน 

1.5 เวเฟอร... 
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1.5  เวเฟอรสอดไส: เชน 
-  เวเฟอรไสครีมกลิ่นชาเขียว เวเฟอรไสครีมกลิ่นบลูเบอรรี่ เวเฟอรสอดไสครีม 

ช็อกโกแลตและครีมเทียม เวเฟอรรสนมสอดไสครีมกลิ่นวานิลลา เวเฟอรเคลือบโกโกครีม เปนตน 
ขอ 2  การแสดงฉลากอาหารตามขอ 1 ใหปฏิบัติดังนี้ 

2.1  ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลาก และประกาศกระทรวง 
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลากของอาหารนั้นๆโดยเฉพาะ และจะตองแสดงฉลากโภชนาการอยางใดอยาง
หนึ่ง ดังตอไปนี้ 

2.1.1  แสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบเต็ม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เร่ือง ฉลากโภชนาการ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2541  หรือ 

2.1.2  แสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบยอ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เร่ือง ฉลากโภชนาการ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2541 โดยใหแสดงขอมูลคุณคาทาง
โภชนาการของสารอาหาร ไดแก พลังงานทั้งหมด ไขมันทั้งหมด โปรตีน คารโบไฮเดรตทั้งหมด น้ําตาล โซเดียม 
แตถามีปริมาณโคเลสเตอรอลตอหนึ่งหนวยบริโภคตั้งแต 2 มิลลิกรัมข้ึนไป จะตองแสดงโคเลสเตอรอลดวย 

การตรวจวิเคราะหเพื่อแสดงฉลากโภชนาการแบบยอ อาจตรวจวิเคราะหเฉพาะ
พลังงานทั้งหมด ไขมันทั้งหมด โปรตีน คารโบไฮเดรตทั้งหมด น้ําตาล โซเดียม และโคเลสเตอรอลได 

กรณีที่ประสงคจะแสดงขอความกลาวอางทางโภชนาการ เชน มีแคลเซียม อุดม
ดวยโปรตีน หรือตองการแสดงคุณคาทางโภชนาการของสารอาหารชนิดอ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนดใหตอง
แสดงในฉลากโภชนาการแบบยอ จะตองแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบเต็มตาม 2.1.1 เทานั้น  

2.2  แสดงขอความวา “บริโภคแตนอยและออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ” ดวยตัวอักษร
หนาทึบเหน็ไดชัดเจน สีของตัวอักษรตัดกบัสีพื้นของกรอบ และสีของกรอบตัดกับสีพื้นฉลาก  

ขอ 3  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 305) พ.ศ.2550 เร่ือง การแสดงฉลากของอาหาร
สําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2550 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 19 ธันวาคม 
พ.ศ.2550 เปนตนไป 

ขอ 4  ผูผลิตหรือผูนําเขาอาหารตามขอ 1 อยูกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ ตองปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามประกาศฉบับนี้ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2551 และใหใชฉลากเดิมที่เหลืออยูตอไปได     
แตไมเกินวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2551  

ขอ 5  ในกรณีที่ผูผลิตหรือผูนําเขาอาหารตามขอ 1 ที่มีการแสดงฉลากโภชนาการถูกตอง 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เร่ือง ฉลากโภชนาการ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.
2541 อยูแลว และไมขัดแยงกับประกาศฉบับนี้ ถือวาไดปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้แลว 
 

สํานักงาน… 
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สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน และขอใหผูประกอบการ
ที่เกี่ยวของปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาวโดยเครงครัด และหากมีขอสงสัยประการใด 
โปรดติดตอสอบถามไดที่ กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
โทรศัพท 0-2590-7173, 0-2590-7178 และ 0-2590-7185 ในเวลาราชการ  

ประกาศ ณ วนัที ่8 ตุลาคม พ.ศ.2550 

ลงชื่อ         นพินธ  โพธิพ์ัฒนชัย 

       (นายนพินธ  โพธิ์พฒันชัย) 
          รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน        
       เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 
 
 
 
 
 
 
รับรองสาํเนาถกูตอง 
 
(นางสาวพชัน ี อินทรลักษณ) 
นักวิชาการอาหารและยา 8 ว. 
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ตัวอยางการแสดงฉลากโภชนาการแบบยอรูปแบบมาตรฐาน 
แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

เร่ือง คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 305) พ.ศ.2550 เร่ือง การแสดงฉลาก 
อาหารสาํเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด 

--------------------------------------------------------------- 
1)  กรณีที่ผลิตภัณฑมีปริมาณโคเลสเตอรอลนอยกวา 2 มก.ตอหนึง่หนวยบริโภคตามที่ระบุบนฉลาก 
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2)  กรณีที่ผลิตภัณฑมีปริมาณโคเลสเตอรอลตอปริมาณหนึง่หนวยบริโภคตั้งแต 2 มิลลิกรัมข้ึนไป 
ตามที่ระบุบนฉลาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอมูลโภชนาการ 
หนึ่งหนวยบริโภค :……………..(………...) 
จํานวนหนวยบริโภคตอ ……… : ……... 
คุณคาทางโภชนาการตอหนึง่หนวยบริโภค 
พลังงานทั้งหมด …… กิโลแคลอรี  

รอยละของปริมาณที่แนะนําตอวัน * 

ไขมันทั้งหมด     ….. ก.                                                                                            …..% 
โคเลสเตอรอล     ….. มก.                                                                                      …..% 
โปรตีน     ….. ก.                                                                                
คารโบไฮเดรตทั้งหมด     ….. ก.                                                                            …..% 
          น้ําตาล     ….. ก.                                                                           
โซเดียม     ….. มก.                                                                                                 …..% 
* รอยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป  
   (Thai RDI) โดยคิดจากความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี 

 

ขอมูลโภชนาการ 
หนึ่งหนวยบริโภค :……………..(………...) 
จํานวนหนวยบริโภคตอ ……… : ……... 
คุณคาทางโภชนาการตอหนึง่หนวยบริโภค 
พลังงานทั้งหมด …… กิโลแคลอรี  

รอยละของปริมาณที่แนะนําตอวัน * 

ไขมันทั้งหมด     ….. ก.                                                                                            …..% 

โปรตีน     ….. ก.                                                                                
คารโบไฮเดรตทั้งหมด     ….. ก.                                                                            …..% 
          น้ําตาล     ….. ก.                                                                           
โซเดียม     ….. มก.                                                                                                 …..% 
* รอยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป  
   (Thai RDI) โดยคิดจากความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี 
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