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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง คําชีแ้จงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๓) พ.ศ.255๙ 

เร่ือง การแสดงสญัลกัษณโภชนาการบนฉลากอาหาร 
---------------------------------- 

ดวยปจจุบันสถานการณภาวะโภชนาการเกินและโรคไมติดตอเร้ือรัง (Non-communicable 
diseases, NCDs) มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น สวนหน่ึงมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไมเหมาะสมตอสุขภาพ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพ่ือสรางความเชื่อมโยงดานอาหารและโภชนาการสูคณุภาพ
ชีวิตที่ด ีภายใตคณะกรรมการอาหารแหงชาติ จึงไดมีขอเสนอแนะใหสงเสริมการใชขอมูลโภชนาการในรูปแบบ
สัญลักษณโภชนาการเปนเคร่ืองมือสําหรับผูบริโภคในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ
เหมาะสมตอสุขภาพ อีกทั้งเพ่ือสงเสริมใหผูผลิตอาหารพัฒนาสูตรผลิตภัณฑอาหารใหมีคณุคาทางโภชนาการท่ีดตีอ
สุขภาพยิ่งขึ้น โดยมอบหมายใหมูลนิธิสงเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปนหนวยงาน
รับรองการแสดงสัญลักษณโภชนาการ  

กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไดออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเร่ือง การแสดงสัญลักษณโภชนาการบนฉลากอาหาร โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1. กําหนดนิยามของ สัญลักษณโภชนาการอยางงาย 
“ สัญลักษณโภชนาการ” หมายความวา เคร่ืองหมายแสดงทางเลือกสุขภาพที่ชวยให

ผูบริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร เพ่ือเปนสวนหน่ึงของการมีภาวะโภชนาการท่ีเหมาะสม  
2. กําหนดเงื่อนไขสําหรับอาหารท่ีจะแสดงสัญลักษณโภชนาการ ดังน้ี 

(1) ตองผานการตรวจสอบและไดรับการรับรองจากมูลนิธิสงเสริมโภชนาการ สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือหนวยงานอื่นท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพ่ือ
สรางความเชื่อมโยงดานอาหารและโภชนาการสูคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใตคณะกรรมการอาหารแหงชาต ิ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการยื่นขอรับการรับรองใหเปนไปตามท่ีมูลนิธิ
สงเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับมอบหมายกําหนด 

(2) สัญลักษณโภชนาการที่แสดงบนฉลากอาหาร  
(2.1) รูปแบบใหเปนไปตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาและสงเสริมการใชสัญลักษณ

โภชนาการอยางงายกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพ่ือสรางความเชื่อมโยง
ดานอาหารและโภชนาการสูคุณภาพชีวิตท่ีดี ภายใตคณะกรรมการอาหารแหงชาติ ดังน้ี 
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(2.2) สีสัญลักษณโภชนาการ สามารถแสดงไดใน 2 ลักษณะ ดังนี ้
(ก) แสดงโดยใชสีตามท่ีกําหนด คือ รูปวงกลมขอบสีฟา ตรงกลางวงกลมเปนภาพ

ใบไมสีเขียวสองใบทับกัน เหนือใบไมมีวงกลมทึบสีเขียวขนาดเล็กอยูกึ่งกลาง เหนือวงกลมทึบสีเขียวมีเสนโคงสี
สม มขีอความดานลาง “ทางเลือกสุขภาพ” เปนสีฟา และขอความดานบนระบุกลุมอาหาร หรือ  

(ข) แสดงเปนสีเดียว โดยเสนขอบอาจเปนสีดํา หรือสีน้ําเงินเขม หรือสีขาว แลวแตกรณี  
ทั้งน้ี การแสดงสีของพ้ืนฉลากและสีของสัญลักษณตองใชสีที่ตัดกันท่ีทําใหเห็น

สัญลักษณไดชัดเจน  
(2.3) แสดงสัญลักษณโภชนาการไวที่สวนหนาของฉลากท่ีเห็นไดงายและอานไดชดัเจน 

3. เกณฑสารอาหารหรือคุณคาทางโภชนาการที่ใชประกอบการพิจารณารับรองการแสดง
สัญลักษณโภชนาการใหกับอาหารแตละกลุม ใหเปนไปตามหลักเกณฑทางวิชาการที่คณะอนุกรรมการพัฒนาและ
สงเสริมการใชสัญลักษณโภชนาการอยางงายกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
เพ่ือสรางความเชื่อมโยงดานอาหารและโภชนาการสูคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใตคณะกรรมการอาหารแหงชาติ  

ทั้งน้ี กลุมอาหารที่ผานความเห็นชอบแลวมีดังนี ้ 

กลุมอาหาร* ฐาน หลักเกณฑ เง่ือนไข และการพิจารณาใหสัญลักษณโภชนาการ 
อาหารม้ือหลัก 100 กิโล

แคลอร ี
ระบบการใหคะแนน (Scoring system) 

สารอาหาร หนวย 
คะแนน 

0 1 2 3 4 5 

โปรตีน กรัม <0.50, >5.00 0.50-1.00 1.01-1.50 1.51-2.00 2.01-2.50 2.51-5.00 

ไขมันท้ังหมด กรัม <1.65, >3.25 2.94-3.25 2.62-2.93 2.30-2.61 1.98-2.29 1.65-1.97 

กรดไขมันอิ่มตัว กรัม >1.00 0.81-1.00 0.61-0.80 0.41-0.60 0.21-0.40 0-0.20 

ใยอาหาร กรัม <0.25 0.25-0.50 0.51-0.75 0.76-1.00 1.01-1.25 >1.25 

นํ้าตาลท้ังหมด กรัม >1.25 1.01-1.25 0.76-1.00 0.51-0.75 0.25-0.50 <0.25 

แคลเซียม มิลลิกรัม <8, >150 8-16 17-24 25-32 33-40 41-150 

เหล็ก มิลลิกรัม <0.14, >2.25 0.14-0.28 0.29-0.42 0.43-0.56 0.57-0.70 0.71-2.25 

โซเดียม  

ระยะท่ี 1 มิลลิกรัม <25, >150 125-150 100-124 75-99 50-74 25-49 

ระยะท่ี 2 มิลลิกรัม <25, >120 101-120 82-100 63-81 44-62 25-43 

ระยะท่ี 3 มิลลิกรัม <25, >100 85-100 70-84 55-69 40-54 25-39 

เงื่อนไขการใหสัญลักษณโภชนาการ 

1. พลังงานของผลิตภัณฑอาหารในกลุมน้ี ตองอยูในชวง 250-500 กิโลแคลอรี 

2. คะแนนสารอาหารของไขมันท้ังหมด กรดไขมันอิ่มตัว นํ้าตาลและโซเดียม ตองไมเปน 0  

3. คะแนนรวมของสารอาหารท้ัง 8 ชนิดรวมกัน ตองมากกวาหรือเทากับ 20 คะแนน จากคะแนนรวม

ทั้งหมด 40 คะแนน 
เครื่องด่ืม 
 

100 
มิลลิลิตร 

น้ําผักและน้ําผลไม น้ําอัดลมและน้ําหวานกลิ่นรสตางๆ น้ํานมถั่วเหลือง และน้ําธัญพืช: 
น้ําตาลทั้งหมด ≤ 6 กรัม ตอ 100 มิลลิลิตร สําหรับบรรจุภัณฑที่ระบุจํานวนหนวยบริโภค = 1 

โดยมีขนาดบรรจุไมเกิน 150% ของหน่ึงหนวยบริโภคอางอิง 
ยกเวน หากหนึ่งหนวยบริโภคมีปริมาณมากกวา 150% ของหน่ึงหนวยบริโภคอางอิง ตองมี

ปริมาณน้ําตาลทั้งหมดไมเกิน 18 กรัม ตอหนวยบรรจ ุ

เครื่องปรุงรส 100 

มิลลิลิตร 

น้ําปลา: 

โซเดียม ≤ 6000 มิลลิกรัม ตอ 100 มิลลิลิตร 
ซอสปรุงรส ซีอิ๊ว: 
โซเดียม ≤ 5000 มิลลิกรัม ตอ 100 มิลลิลิตร 

* ขอบเขตของกลุมอาหารแตละกลุมมิไดจํากัดเฉพาะประเภทหรือชนิดอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต
พิจารณาจากลักษณะและรูปแบบการบริโภคท่ีมีความคลายคลึงกัน  
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หากมีการกําหนดเกณฑสารอาหารหรือคุณคาทางโภชนาการในกลุมอาหารอ่ืนเพิ่มเติม 
หรือมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ สามารถติดตามขอมูลไดจากมูลนิธิสงเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ http://healthierlogo.com หรือ www.ทางเลือกสุขภาพ.com หรือหนวยงานรับรองที่
ไดรับมอบหมาย 

4. การแสดงฉลากอาหารที่แสดงสัญลักษณโภชนาการ ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ดังตอไปน้ี 

4.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เร่ือง การแสดงฉลากของ
อาหารในภาชนะบรรจุ 

4.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ไดกําหนดการแสดงฉลากของอาหารชนิดน้ันๆ เชน 
ชาปรุงสําเร็จชนิดเหลว ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง ชา เปนตน 

4.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 182) พ.ศ. 2541 เร่ือง ฉลากโภชนาการ 
เน่ืองจากอาหารที่แสดงสัญลักษณโภชนาการอยางงายถือเปนอาหารท่ีมีการใชคุณคาในการสงเสริมการขาย  

อยางไรก็ตาม เม่ือปรากฏวาผลิตภัณฑที่แสดงสัญลักษณโภชนาการดังกลาวบนฉลากอาหาร
ไมผานตามเกณฑท่ีกําหนด หรือไดถูกยกเลิกการรับรอง หรือขาดตออายุการรับรอง การแสดงสัญลักษณ
โภชนาการบนฉลากอาหารน้ันตองยุติทันที ทั้งน้ี หากผลิตภัณฑอาหารยังคงแสดงสัญลักษณโภชนาการนั้นอยู 
จัดวาเปนอาหารปลอมตามมาตรา 25 (2) โดยจะเขาลักษณะอาหารปลอมตามมาตรา 27 (4) ผูฝาฝนมีความผิด
ตามมาตรา 59 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหน่ึงแสนบาท และให
รวมถึงผลิตภัณฑอาหารท่ีมีการแสดงสัญลักษณโภชนาการโดยไมผานการรับรองดวย 

5. วันบังคับใช ประกาศฯ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 เปนตนไป 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศใหทราบโดยทั ่วกัน หากมีขอสงสัย
ประการใด ติดตอสอบถามไดที่สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
โทรศัพท 02-590-7173 และ 02-590-7185 และมูลนิธิสงเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท 02-800-2380 ในวันและเวลาราชการ หรือ info.thaihealthier@gmail.com  

ประกาศ ณ วันที ่18 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

            นายบุญชัย สมบูรณสุข 
  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 
 
 
 
 
 
 
         รับรองสําเนาถกูตอง 
     นางสาวมยุรี ดษิยเมธาโรจน 
นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ 


