
  

  

 

 

 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง  คําชีแ้จงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่374) พ.ศ. 2559 เร่ือง อาหารทีต่องแสดงฉลาก

โภชนาการ และคาพลังงาน นํ้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ 
----------------------------------------- 

ปจจุบัน ปญหาสุขภาพของประชาชนจากภาวะโภชนาการเกนิและโรคไมตดิตอ โดยเฉพาะโรคอวน 
โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เปนปญหาระดับประเทศและระดับโลก ดังน้ัน กระทรวงสาธารณสุขจึงได
มีนโยบายลดการบริโภคอาหารที่มีรส หวาน มัน เค็ม เพ่ือชวยปองกันปญหาภาวะโภชนาการเกินและโรคไม
ติดตอ โดยใหแสดงคาพลังงาน ไขมัน น้ําตาล และโซเดียม แบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts) ตอหนึ่ง
หนวยบรรจุภัณฑ บนฉลากดานหนาของผลิตภัณฑอาหาร เพ่ือใหผูบริโภคสามารถใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ
เลือกซ้ือไดอยางเหมาะสม และไดขยายขอบขายอาหารที่บังคับการแสดงฉลากโภชนาการและคาพลังงาน 
นํ้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอเพ่ิมขึ้น โดยไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 
เร่ือง อาหารที่ตองแสดงฉลากโภชนาการ และคาพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ ซ่ึงมี
สาระสําคัญโดยสรุป ดังนี ้

1. ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขจํานวน 2 ฉบับ ไดแก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 305) พ.ศ.2550 เร่ือง การแสดงฉลากอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด ลงวันท่ี 30 
สิงหาคม พ.ศ.2550 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การแสดงฉลากของอาหารสําเร็จรูปที่พรอม
บริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

2. ใหอาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคทันทีท่ีอยูในภาชนะบรรจุพรอมจําหนายตอผูบริโภค ดังตอไปน้ี 
เปนอาหารที่ตองแสดงฉลากโภชนาการ และคาพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ 

(1) อาหารขบเคี้ยว ไดแก 
(1.1) มันฝร่ังทอดหรืออบกรอบ เชน มันฝร่ังแผนทอดกรอบ มันฝร่ังอบกรอบ มันฝร่ังแผน

ทอดกรอบหรืออบกรอบปรุงรสตางๆ เชน รสกะเพรากรอบ รสชีสและหัวหอม เปนตน 
(1.2) ขาวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ เชน ขาวโพดอบกรอบ ขาวโพดอบกรอบเคลือบเนย

คาราเมล ขาวโพดอบกรอบรสช็อกโกแลต ขาวโพดกรอบรสชีส ขาวโพดคลุกน้ําตาลและเนย ขาวโพดเคลือบ
ช็อกโกแลต ขาวโพดเคลือบเนยคาราเมล เปนตน 

(1.3) ขาวเกรียบทอดหรืออบกรอบ หรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง เชน ขาวเกรียบ
สมุนไพร ขาวเกรียบเผือก ขาวเกรียบกุง มันผสมทอดกรอบเคลือบเนยคาราเมล แปงถั่วเหลืองอบกรอบ 
ขนมอบกรอบเคลือบรสช็อกโกแลต ขาวเหนียวอบกรอบพันสาหราย ขนมอบกรอบรสตรอเบอรรี ขาวกรอบรส
ตมยํา เปนตน 

(1.4) ถั่วหรือนัตทอดหรืออบกรอบ หรืออบเกลือ หรือเคลอืบปรุงรส เชน ถัว่ลสิงทอดกรอบ 
ถั่วลิสงอบกรอบ ถั่วลิสงอบเกลือ ถั่วลิสงปรุงรส ถั่วคั่วนัตคั่ว เม็ดมะมวงหิมพานตอบเกลือ หรือถั่วผสมนัตอบเกลือ 
อัลมอนดปรุงรส เปนตน 

(1.5) สาหรายทอด สาหรายทอดอบกรอบ สาหรายทอดเคลือบปรุงรส  
(1.6) ปลาเสนทอด ปลาเสนอบกรอบหรือปรุงรส 
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(2) ช็อกโกแลต และผลิตภัณฑในทํานองเดียวกันน้ี เชน ช็อกโกแลตชนิดไมหวาน ช็อกโกแลตนม 
คูเวอรเจอรช็อกโกแลตนม ผลิตภัณฑที่ทําจากช็อกโกแลต หรือขนมหวานทีม่ีลักษณะคลายช็อกโกแลตซึ่งเปน
อาหารสําเร็จรูปทีพ่รอมบริโภคทันที  

(3) ผลิตภัณฑขนมอบ ไดแก  
(3.1) ขนมปงกรอบ หรือแครกเกอร หรือบิสกิต เชน ขนมปงกรอบเคลือบช็อกโกแลต 

ขนมปงกรอบสอดไสครีมช็อกโกแลต ขนมปงกรอบรสชีส บิสกิตรสมินท บิสกิตรสสม ครีมแครกเกอร แซนวิช
แครกเกอรไสครีมกลิ่นบลูเบอรรี แซนวิชแครกเกอรไสครีมกลิ่นเลมอนเชอรเบท บิสกิตโรลรสช็อกโกแลต ขนม
ขาไก เปนตน 

(3.2) เวเฟอรสอดไส เชน เวเฟอรไสครีมกลิ่นชาเขียว เวเฟอรไสครีมกลิ่นบลเูบอรรี เวเฟอร
สอดไสครีมช็อกโกแลต เวเฟอรรสนมสอดไสครีมกลิ่นวานิลลา เวเฟอรเคลือบโกโกครีม เปนตน 

(3.3) คุกก้ี  
(3.4) เคก เชน เคกโรล บราวนี คัพเคก มัฟฟน ช็อกบอล เคกเนยสด ชีสเคก ชิฟฟอนเคก 

เคกกลวยหอม เปนตน 
(3.5) พาย เพสตร้ี ทั้งชนิดท่ีมีและไมมีไส 

(4) อาหารก่ึงสําเร็จรูป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 210) พ.ศ.2543 เร่ือง 
อาหารก่ึงสําเร็จรูป ไดแก  

(4.1) กวยเตี๋ยว กวยจ๊ับ บะหม่ี เสนหม่ี และวุนเสนไมวาจะมีการปรุงแตงหรือไมก็ตาม 
พรอมซองเคร่ืองปรุง  

(4.2) ขาวตมที่ปรุงแตง และโจกที่ปรุงแตง 
(5) อาหารมื้อหลักท่ีเปนอาหารจานเดียว ซึ่งตองเก็บรักษาไวในตูเย็นหรือตูแชแข็งตลอด

ระยะเวลาจําหนาย ไดแก อาหารทีรั่บประทานเปนม้ือหลักในแตละวัน ไดแก เชา กลางวัน เย็น มิใชอาหารท่ี
รับประทานระหวางม้ือ อาจรับประทานในลักษณะท่ีเปนอาหารจานเดียว โดยท่ัวไปจัดอยูในประเภทอาหาร
สําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที อยูในภาชนะที่พรอมนําไปรับประทานไดโดยตองนําไปผานเตาไมโครเวฟกอนการ
บริโภค เชน ขาวผัดตางๆ ขาวผัดกระเพรา ขาวไขเจียว ขาวตม โจก ขาวผัดอเมริกัน ขาวหมูกรอบ ขาวหนาเปด 
ขาวหมกไก ขาวพรอมกับขาวชนิดตางๆ (เชน แกงกะหร่ี แกงเขียวหวาน แกงมสัมัน่ แกงพะแนง แกงเผด็เปดยาง 
แกงสม ตมยํา ไกตุนยาจีน แกงจืด ตมขาไก ยําตางๆ หมูทอดกระเทียม) บะหม่ีน้ําหมูแดง บะหมี่แหงเปด 
เก๊ียวกุง กวยเตี๋ยวราดหนา ผัดวุนเสน ผัดซีอี๊ว ขนมจีนนํ้ายา ผัดไทย เปนตน  

ทั้งน้ี ไมรวมถึงอาหารม้ือหลักซ่ึงเก็บรักษาไวในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทท่ีเปนโลหะหรือวัตถุอ่ืน
ท่ีคงรูปท่ีสามารถปองกันมิใหอากาศภายนอกเขาไปในภาชนะบรรจุได และเก็บรักษาไวไดในอุณหภูมิปกต ิ

3. การแสดงฉลากอาหารตามขอ 2 ของประกาศดังกลาว ใหปฏิบัติดังน้ี 
(1) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง ฉลาก และประกาศกระทรวง

สาธารณสุขวาดวยเร่ือง ฉลากของอาหารนั้นๆ ที่ไดมีการกําหนดไวเปนการเฉพาะ และจะตองแสดงฉลาก
โภชนาการอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 

(1.1) แสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบเต็ม ตามขอ 1.1 ของบัญชีหมายเลข 1 ทาย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 182) พ.ศ.2541 เร่ือง ฉลากโภชนาการ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2541 
หรือ 

(1.2) แสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบยอ ตามขอ 1.2 ของบัญชีหมายเลข 1 ทาย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เร่ือง ฉลากโภชนาการ ลงวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2541 
โดยใหแสดงขอมูลคุณคาทางโภชนาการเฉพาะพลังงานทั้งหมด ไขมันท้ังหมด โปรตีน คารโบไฮเดรตทั้งหมด
นํ้าตาล โซเดียม แตหากมีปริมาณโคเลสเตอรอลตอหน่ึงหนวยบริโภคตั้งแต 2 มิลลิกรัมขึ้นไป จะตองแสดง
โคเลสเตอรอลดวย 
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การตรวจวิเคราะหเพ่ือแสดงฉลากโภชนาการแบบยอ อาจตรวจวิเคราะหเฉพาะ
พลังงานทั้งหมด ไขมันทัง้หมด โปรตีน คารโบไฮเดรตท้ังหมด นํ้าตาล โซเดียม และโคเลสเตอรอลได 

กรณีอาหารตามขอ 2 ของประกาศดังกลาว ท่ีประสงคจะแสดงขอความกลาวอางทาง
โภชนาการดวย เชน “มีแคลเซียม” “อุดมดวยโปรตีน” หรือตองการแสดงคุณคาทางโภชนาการของสารอาหาร
ชนิดอ่ืน เพ่ือใชคุณคาในการสงเสริมการขาย หรือระบุกลุมผูบริโภคเฉพาะในการสงเสริมการขาย จะตองแสดง
กรอบขอมูลโภชนาการแบบเต็มตามขอ 1.1 ของบัญชีหมายเลข 1 ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 
182) พ.ศ. 2541 เร่ือง ฉลากโภชนาการ เทานั้น จะแสดงแบบยอไมได 

(2) แสดงคาพลังงาน นํ้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอของอาหารตามขอ 2 ของประกาศ 
ใหแสดงตามรูปแบบและเงื่อนไขตามบัญชีแนบทายของประกาศดังกลาว ดังนี้ 

คุณคาทางโภชนาการตอ...... 
ควรแบงกิน......ครั้ง 

 
* คิดเปนรอยละของปริมาณสูงสุดท่ีบริโภคไดตอวัน 

(3) แสดงขอความวา “บริโภคแตนอยและออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ” ดวยตัวอักษรหนาทึบ
เห็นไดชัดเจน สีของตัวอักษรตัดกับสีพ้ืนของกรอบ และสีของกรอบตัดกับสีพ้ืนฉลาก สําหรับอาหารขบเคี้ยว 
ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑในทํานองเดียวกัน และผลิตภัณฑขนมอบ  

อน่ึง เพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติตามประกาศ จึงขอยกตัวอยางประกอบเปนรายกรณี ดังน้ี 
กรณีท่ี 1 อาหารท่ีหน่ึงหนวยบรรจุภัณฑมีปริมาณเทากับหน่ึงหนวยบริโภค หรือนอยกวาหนึ่ง

หนวยบริโภค หรือกินได 1 คร้ัง ใหแสดงขอความ “คุณคาทางโภชนาการตอ.....” (ความที่เวนไวใหแสดง 
ปริมาณท่ีเขาใจไดงายของหนึ่งหนวยบรรจุภัณฑน้ัน เชน ๑ แทง ๑ ซอง ๑ ถุง หรือ 1 กลอง) ตัวอยางเชน 

คุณคาทางโภชนาการตอ 1 ซอง 
 
 
 
 

* คิดเปนรอยละของปริมาณสูงสุดท่ีบรโิภคไดตอวัน 

 

กรณีท่ี 2 อาหารที่หน่ึงหนวยบรรจุภัณฑมีปริมาณมากกวาหน่ึงหนวยบริโภค หรือกินได 
มากกวา 1 คร้ัง ใหแสดง “คุณคาทางโภชนาการตอ.....” (ความที่เวนไวใหแสดงปริมาณท่ีเขาใจไดงายของหนึ่ง
หนวยบรรจุภัณฑ เชน ๑ แทง ๑ ซอง ๑ ถุง 1 กลอง 1 กระปอง) และขอความ “ควรแบงกิน… ..คร้ัง” (ความท่ี
เวนไวใหแสดงจํานวนคร้ังท่ีแนะนําใหกิน ที่คํานวณไดจากปริมาณหน่ึงหนวยบรรจุภัณฑหารดวยปริมาณหนึ่ง
หนวยบริโภค) ไวใตขอความ “คุณคาทางโภชนาการตอ......” ดวย  ตัวอยางเชน 
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คุณคาทางโภชนาการตอ 1 ซอง 
ควรแบงกิน 7 คร้ัง 

 
* คิดเปนรอยละของปริมาณสูงสดุทีบ่ริโภคไดตอวัน 

กรณีท่ี 3 กรณีอาหารที่บรรจุในภาชนะบรรจุยอย ซ่ึงมีเนื้อที่ฉลากดานหนานอยกวา 65 
ตารางเซนติเมตร และจัดรวมในหีบหอพรอมจําหนาย ใหแสดงกรอบขอมูลโภชนาการ พรอมทั้งแสดงคา
พลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ ที่คํานวณไดจากปริมาณหน่ึงหนวยบรรจุภัณฑหารดวยปริมาณ
หน่ึงหนวยบริโภค ไวที่หีบหอพรอมจําหนายได ตัวอยางเชน 

คุณคาทางโภชนาการตอ 1 ซอง 
ควรแบงกิน ..... คร้ัง 

 
* คิดเปนรอยละของปริมาณสูงสดุทีบ่ริโภคไดตอวัน 

4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 เร่ือง อาหารที่ตองแสดงฉลาก
โภชนาการ และคาพลังงาน นํ้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ ประกาศ ณ วันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป 

5. อาหารตามขอ 2 ของประกาศดังกลาว ไมใชบังคับกับอาหารที่ผูปรุงเปนผูจําหนายโดยตรง
ใหแกผูบริโภค 

6. ผูผลิตหรือผูนําเขาอาหารตามขอ 2 ของประกาศดังกลาว นอกเหนือจากอาหาร 5 ชนิด ไดแก 
มันฝร่ังทอดหรืออบกรอบ ขาวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ ขาวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง ขนมปง
กรอบหรือแครกเกอรหรือบิสกิต และเวเฟอรสอดไส อยูกอนวันท่ีประกาศฉบับน้ีใชบังคับ ตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามประกาศฉบับนี้ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และใหใชฉลากเดิมที่เหลืออยูตอไปได แตไมเกินวันท่ี 
17 ตุลาคม พ.ศ.2560 

7. ในกรณีทีผู่ผลิตหรือผูนําเขาอาหารตามขอ 2 ของประกาศดังกลาว ที่แสดงฉลากโภชนาการ 
ถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 182) พ.ศ.2541 เร่ือง ฉลากโภชนาการ หรือคาพลังงาน 
นํ้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ ถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การแสดงฉลากของ
อาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับท่ี 2) อยูแลว และไมขัดแยงกับประกาศฉบับน้ี ถือวาได
ปฏิบัติตามประกาศฉบับน้ีแลว  

8. ผูผลิตหรือผูนําเขาท่ีไมปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับน้ี จัดวาเปนการฝาฝน
ประกาศ ซึ่งออกตามมาตรา ๖(๑๐) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ มีโทษปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

 

 

- ย
กเล
กิ -



  

-5- 
 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน และขอใหผูประกอบการ
ท่ีเกี่ยวของปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาวโดยเครงครัด หากมีขอสงสัยประการใด โปรด
ติดตอสอบถามไดที่ สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท 
02-590-717๙ และ 02-590-7๒๕๒ ในเวลาราชการ  

ประกาศ ณ วันที ่  ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. 255๙ 

   
                     บญุชยั   สมบูรณสขุ 

                                    เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาย   สมบูรณสขุ 
                            เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รับรองสําเนาถูกตอง 
มยุรี ดษิยเมธาโรจน 

นักวิชาการและอาหารชํานาญการ 
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ตัวอยางการแสดงฉลากโภชนาการแบบยอรูปแบบมาตรฐาน 

แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

เร่ือง คําชีแ้จงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 374) พ.ศ.2559  

เร่ือง อาหารท่ีตองแสดงฉลากโภชนาการ และคาพลังงาน นํ้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดเีอ 

--------------------------------------------------------------- 
1) กรณีที่ผลิตภัณฑมีปริมาณโคเลสเตอรอล นอยกวา 2 มก. ตอหนึง่หนวยบริโภค ตามที่ระบุบนฉลาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2)  กรณีท่ีผลติภัณฑมีปริมาณโคเลสเตอรอล ตั้งแต 2 มิลลกิรัมขึ้นไป ตอหน่ึงหนวยบริโภค 

ตามท่ีระบุบนฉลาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขอมลูโภชนาการ 
หน่ึงหนวยบริโภค :…………… ..(……… ...) 

จํานวนหนวยบริโภคตอ ………  : …… ... 

คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค 

พลังงานทั้งหมด ……  กิโลแคลอรี  

รอยละของปริมาณท่ีแนะนําตอวัน * 
ไขมันทั้งหมด … .. ก.                                                                         ..........% 

โปรตีน ..... ก.  
คารโบไฮเดรตทั้งหมด … .. ก.                                                             ..........% 

     น้ําตาล … .. ก. 
โซเดียม … .. มก.                                                                               ..........% 

* รอยละของปริมาณสารอาหารท่ีแนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนไทยอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไป  

   (Thai RDI) โดยคิดจากความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอร ี

 

ขอมลูโภชนาการ 
หนึ่งหนวยบริโภค :…………… ..(……… ...) 

จํานวนหนวยบริโภคตอ ………  : …… ... 

คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค 

พลังงานทั้งหมด ……  กิโลแคลอรี  

รอยละของปริมาณท่ีแนะนําตอวัน * 
ไขมันทั้งหมด … .. ก.                                                                         ..........% 

โคเลสเตอรอล… .. มก.                                                                       ..........% 

โปรตีน ..... ก.  
คารโบไฮเดรตทั้งหมด … .. ก.                                                             ..........% 

     น้ําตาล … .. ก. 
โซเดียม … .. มก.                                                                               ..........% 

* รอยละของปริมาณสารอาหารท่ีแนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนไทยอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไป  

   (Thai RDI) โดยคิดจากความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี 
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