(สําเนา)

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คําชีแ้ จงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารทีต่ องแสดงฉลาก
โภชนาการ และคาพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ
----------------------------------------ปจจุบัน ปญหาสุขภาพของประชาชนจากภาวะโภชนาการเกินและโรคไมตดิ ตอ โดยเฉพาะโรคอวน
โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เปนปญหาระดับประเทศและระดับโลก ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได
มีนโยบายลดการบริโภคอาหารที่มีรส หวาน มัน เค็ม เพื่อชวยปองกันปญหาภาวะโภชนาการเกินและโรคไม
ติดตอ โดยใหแสดงคาพลังงาน ไขมัน น้ําตาล และโซเดียม แบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts) ตอหนึ่ง
หนวยบรรจุภัณฑ บนฉลากดานหนาของผลิตภัณฑอาหาร เพื่อใหผูบริโภคสามารถใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ
เลือกซื้อไดอย างเหมาะสม และได ขยายขอบขายอาหารที่บังคับการแสดงฉลากโภชนาการและคา พลัง งาน
น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอเพิ่มขึ้น โดยไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559
เรื่ อง อาหารที่ ตอ งแสดงฉลากโภชนาการ และคา พลัง งาน น้ํา ตาล ไขมัน และโซเดีย มแบบจี ดี เ อ ซึ่ ง มี
สาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
1. ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 2 ฉบับ ไดแ ก ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
(ฉบับที่ 305) พ.ศ.2550 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด ลงวันที่ 30
สิงหาคม พ.ศ.2550 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารสําเร็จรูป ที่พรอม
บริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
2. ใหอาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคทันทีที่อยูในภาชนะบรรจุพรอมจําหนายตอผูบริโภค ดังตอไปนี้
เปนอาหารที่ตองแสดงฉลากโภชนาการ และคาพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ
(1) อาหารขบเคี้ยว ไดแก
(1.1) มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ เชน มันฝรั่งแผนทอดกรอบ มันฝรั่งอบกรอบ มันฝรั่งแผน
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 ขาวเกรีย บเผือก ขาวเกรีย บกุง มันผสมทอดกรอบเคลือ บเนยคาราเมล แปง ถั่ว เหลืองอบกรอบ
ขนมอบกรอบเคลือบรสช็อกโกแลต ขาวเหนียวอบกรอบพันสาหราย ขนมอบกรอบรสตรอเบอรรี ขาวกรอบรส
ตมยํา เปนตน
(1.4) ถั่วหรือนัตทอดหรืออบกรอบ หรืออบเกลือ หรือเคลือบปรุงรส เชน ถัว่ ลิสงทอดกรอบ
ถั่วลิสงอบกรอบ ถั่วลิสงอบเกลือ ถั่วลิสงปรุงรส ถั่วคั่วนัตคั่ว เม็ดมะมวงหิมพานตอบเกลือ หรือถั่วผสมนัตอบเกลือ
อัลมอนดปรุงรส เปนตน
(1.5) สาหรายทอด สาหรายทอดอบกรอบ สาหรายทอดเคลือบปรุงรส
(1.6) ปลาเสนทอด ปลาเสนอบกรอบหรือปรุงรส

-2(2) ช็อกโกแลต และผลิตภัณฑในทํานองเดียวกันนี้ เชน ช็อกโกแลตชนิดไมหวาน ช็อกโกแลตนม
คูเวอรเจอรช็อกโกแลตนม ผลิตภัณฑที่ทําจากช็อกโกแลต หรือขนมหวานทีม่ ีลักษณะคลายช็อกโกแลตซึ่งเปน
อาหารสําเร็จรูปทีพ่ รอมบริโภคทันที
(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 เวเฟอรไสครีมกลิ่นบลูเบอรรี เวเฟอร
สอดไสครีมช็อกโกแลต เวเฟอรรสนมสอดไสครีมกลิ่นวานิลลา เวเฟอรเคลือบโกโกครีม เปนตน
(3.3) คุกกี้
(3.4) เคก เชน เคกโรล บราวนี คัพเคก มัฟฟน ช็อกบอล เคกเนยสด ชีสเคก ชิฟฟอนเคก
เคกกลวยหอม เปนตน
(3.5) พาย เพสตรี้ ทั้งชนิดที่มีและไมมีไส
(4) อาหารกึ่งสําเร็จรูป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 210) พ.ศ.2543 เรื่อง
อาหารกึ่งสําเร็จรูป ไดแก
(4.1) กวยเตี๋ย ว กวยจั๊บ บะหมี่ เสนหมี่ และวุนเสนไมวาจะมีการปรุงแตงหรือไมก็ตาม
พรอมซองเครื่องปรุง
(4.2) ขาวตมที่ปรุงแตง และโจกที่ปรุงแตง
(5) อาหารมื้อหลั กที่เปนอาหารจานเดีย ว ซึ่งตองเก็ บรักษาไวในตูเ ย็นหรือตูแชแข็งตลอด
ระยะเวลาจําหนาย ไดแก อาหารทีร่ ับประทานเปนมื้อหลักในแตละวัน ไดแก เชา กลางวัน เย็น มิใชอาหารที่
รับประทานระหวางมื้อ อาจรับประทานในลักษณะที่เปนอาหารจานเดีย ว โดยทั่วไปจัดอยูในประเภทอาหาร
สําเร็จรูปทีพ่ รอมบริโภคทันที อยูในภาชนะที่พรอมนําไปรับประทานไดโดยตองนําไปผานเตาไมโครเวฟกอนการ
บริโภค เชน ขาวผัดตางๆ ขาวผัดกระเพรา ขาวไขเจียว ขาวตม โจก ขาวผัดอเมริกัน ขาวหมูกรอบ ขาวหนาเปด
ขาวหมกไก ขาวพรอมกับขาวชนิดตางๆ (เชน แกงกะหรี่ แกงเขียวหวาน แกงมัสมัน่ แกงพะแนง แกงเผ็ดเปดยาง
แกงสม ตมยํ า ไกตุนยาจีน แกงจืด ตมขาไก ยํ าตางๆ หมูท อดกระเที ย ม) บะหมี่น้ํ าหมูแดง บะหมี่แ หงเป ด
เกี๊ยวกุง กวยเตี๋ยวราดหนา ผัดวุนเสน ผัดซีอี๊ว ขนมจีนน้ํายา ผัดไทย เปนตน
ทั้งนี้ ไมรวมถึงอาหารมื้อหลักซึ่งเก็บรักษาไวในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่เปนโลหะหรือวัตถุอื่น
ที่คงรูปที่สามารถปองกันมิใหอากาศภายนอกเขาไปในภาชนะบรรจุได และเก็บรักษาไวไดในอุณหภูมิปกติ
3. การแสดงฉลากอาหารตามขอ 2 ของประกาศดังกลาว ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบั ติต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขว าดวยเรื่อง ฉลาก และประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลากของอาหารนั้นๆ ที่ไดมีการกําหนดไวเปนการเฉพาะ และจะตองแสดงฉลาก
โภชนาการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1.1) แสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบเต็ม ตามขอ 1.1 ของบัญชีห มายเลข 1 ทาย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2541
หรือ
(1.2) แสดงกรอบขอมูล โภชนาการแบบยอ ตามขอ 1.2 ของบัญ ชีหมายเลข 1 ทา ย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2541
โดยใหแสดงขอมูลคุณคาทางโภชนาการเฉพาะพลังงานทั้งหมด ไขมันทั้งหมด โปรตีน คารโบไฮเดรตทั้งหมด
น้ําตาล โซเดียม แตหากมีปริมาณโคเลสเตอรอลตอหนึ่งหนวยบริโภคตั้งแต 2 มิลลิกรัมขึ้นไป จะตองแสดง
โคเลสเตอรอลดวย
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พลังงานทั้งหมด ไขมันทัง้ หมด โปรตีน คารโบไฮเดรตทั้งหมด น้ําตาล โซเดียม และโคเลสเตอรอลได
กรณีอาหารตามขอ 2 ของประกาศดังกลาว ที่ประสงคจะแสดงขอความกลาวอางทาง
โภชนาการดวย เชน “มีแคลเซียม” “อุดมดวยโปรตีน” หรือตองการแสดงคุณคาทางโภชนาการของสารอาหาร
ชนิดอื่น เพื่อใชคุณคาในการสงเสริมการขาย หรือระบุกลุมผูบริโภคเฉพาะในการสงเสริมการขาย จะตองแสดง
กรอบขอมูลโภชนาการแบบเต็มตามขอ 1.1 ของบัญชีหมายเลข 1 ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
182) พ.ศ. 2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ เทานั้น จะแสดงแบบยอไมได
(2) แสดงคาพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอของอาหารตามขอ 2 ของประกาศ
ใหแสดงตามรูปแบบและเงื่อนไขตามบัญชีแนบทายของประกาศดังกลาว ดังนี้
คุณคาทางโภชนาการตอ......
ควรแบงกิน......ครั้ง

* คิดเปนรอยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคไดตอ วัน
(3) แสดงขอความวา “บริโภคแตนอยและออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ” ดวยตัวอักษรหนาทึบ
เห็นไดชัดเจน สีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นของกรอบ และสีของกรอบตัดกับสีพื้นฉลาก สําหรับอาหารขบเคี้ย ว
ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑในทํานองเดียวกัน และผลิตภัณฑขนมอบ
อนึ่ง เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติตามประกาศ จึงขอยกตัวอยางประกอบเปนรายกรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 อาหารที่หนึ่งหนวยบรรจุภัณฑมีปริมาณเทากับหนึ่งหนวยบริโภค หรือนอยกวาหนึ่ง
หนวยบริโภค หรือกินได 1 ครั้ง ใหแ สดงขอความ “คุณคาทางโภชนาการตอ.....” (ความที่เวนไวใหแสดง
ปริมาณที่เขาใจไดงายของหนึ่งหนวยบรรจุภัณฑนั้น เชน ๑ แทง ๑ ซอง ๑ ถุง หรือ 1 กลอง) ตัวอยางเชน
คุณคาทางโภชนาการตอ 1 ซอง

* คิดเปนรอยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคไดตอ วัน
กรณี ที่ 2 อาหารที่ห นึ่ งหนวยบรรจุ ภัณฑมีป ริมาณมากกว าหนึ่ง หนว ยบริโ ภค หรื อกิ นได
มากกวา 1 ครั้ง ใหแสดง “คุณคาทางโภชนาการตอ.....” (ความที่เวนไวใหแสดงปริมาณที่เขาใจไดงายของหนึ่ง
หนวยบรรจุภัณฑ เชน ๑ แทง ๑ ซอง ๑ ถุง 1 กลอง 1 กระปอง) และขอความ “ควรแบงกิน… ..ครั้ง” (ความที่
เวนไวใหแสดงจํานวนครั้งที่แนะนําใหกิน ที่คํานวณไดจากปริมาณหนึ่งหนวยบรรจุภัณฑหารดวยปริมาณหนึ่ง
หนวยบริโภค) ไวใตขอความ “คุณคาทางโภชนาการตอ......” ดวย ตัวอยางเชน
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ควรแบงกิน 7 ครั้ง

* คิดเปนรอยละของปริมาณสูงสุดทีบ่ ริโภคไดตอวัน

กรณีที่ 3 กรณีอาหารที่บ รรจุในภาชนะบรรจุยอย ซึ่ งมีเนื้อที่ ฉ ลากดา นหนานอยกวา 65
ตารางเซนติ เมตร และจั ดรวมในหี บห อพรอ มจําหน าย ให แสดงกรอบขอ มูลโภชนาการ พรอ มทั้ งแสดงค า
พลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ ที่คํานวณไดจากปริมาณหนึ่งหนวยบรรจุภัณฑหารดวยปริมาณ
หนึ่งหนวยบริโภค ไวที่หีบหอพรอมจําหนายได ตัวอยางเชน
คุณคาทางโภชนาการตอ 1 ซอง
ควรแบงกิน ..... ครั้ง

* คิดเปนรอยละของปริมาณสูงสุดทีบ่ ริโภคไดตอวัน

4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 เรื่อง อาหารที่ตองแสดงฉลาก
โภชนาการ และคาพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ ประกาศ ณ วันที่ 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
มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ขาวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ ขาวเกรีย บหรืออาหารขบเคี้ยวชนิด อบพอง ขนมปง
กรอบหรือแครกเกอรหรือบิสกิต และเวเฟอรสอดไส อยูกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ ตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามประกาศฉบับนี้ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และใหใชฉลากเดิมที่เหลืออยูตอไปได แตไมเกินวันที่
17 ตุลาคม พ.ศ.2560
7. ในกรณีทผี่ ูผลิตหรือผูนําเขาอาหารตามขอ 2 ของประกาศดังกลาว ที่แ สดงฉลากโภชนาการ
ถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ หรือคาพลังงาน
น้ําตาล ไขมัน และโซเดีย มแบบจีดีเอ ถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของ
อาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับที่ 2) อยูแ ลว และไมขัดแยงกับประกาศฉบับ นี้ ถือวาได
ปฏิบัติตามประกาศฉบับนีแ้ ลว
8. ผูผลิตหรือผูนําเขาที่ไมปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ จัดวาเปนการฝาฝน
ประกาศ ซึ่งออกตามมาตรา ๖(๑๐) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ มีโทษปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

-5สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน และขอใหผูประกอบการ
ที่เกี่ย วของปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาวโดยเครงครัด หากมีขอสงสัย ประการใด โปรด
ติดตอสอบถามไดที่ สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท
02-590-717๙ และ 02-590-7๒๕๒ ในเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. 255๙
บุญชัย สมบูรณสขุ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาย สมบูรณสขุ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รับรองสําเนาถูกตอง
มยุรี ดิษยเมธาโรจน
นักวิชาการและอาหารชํานาญการ

ตัวอยางการแสดงฉลากโภชนาการแบบยอรูปแบบมาตรฐาน
แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คําชีแ้ จงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559
เรื่อง อาหารทีต่ องแสดงฉลากโภชนาการ และคาพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดีย มแบบจีดเี อ
--------------------------------------------------------------1) กรณีที่ผลิตภัณฑมีปริมาณโคเลสเตอรอล นอยกวา 2 มก. ตอหนึง่ หนวยบริโภค ตามที่ระบุบนฉลาก
ขอมูลโภชนาการ
หนึ่งหนวยบริโภค :… ………… . (… …… . .)
จํานวนหนวยบริโภคตอ ……… :…… . .
คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค
พลังงานทั้งหมด …… กิโลแคลอรี
ไขมันทั้งหมด… . ก.
โปรตีน ..... ก.
คารโบไฮเดรตทั้งหมด … . ก.
น้ําตาล … . ก.
โซเดียม … . มก.

รอยละของปริมาณที่แนะนําตอวัน *
..........%
..........%
..........%

* รอยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป
(Thai RDI) โดยคิดจากความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

2) กรณีที่ผลิตภัณฑมปี ริมาณโคเลสเตอรอล ตั้งแต 2 มิลลิกรัมขึ้นไป ตอหนึง่ หนวยบริโภค
ตามที่ระบุบนฉลาก
ขอมูลโภชนาการ
หนึ่งหนวยบริโ ภค :… ………… . (… …… . .)
จํานวนหนวยบริโภคตอ ……… :…… . .
คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค
พลังงานทั้งหมด …… กิโลแคลอรี
ไขมันทั้งหมด… . ก.
โคเลสเตอรอล… . มก.
โปรตีน ..... ก.
คารโบไฮเดรตทั้งหมด … . ก.
น้ําตาล … . ก.
โซเดียม … . มก.

รอยละของปริมาณที่แนะนําตอวัน *
..........%
..........%
..........%
..........%

* รอยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป
(Thai RDI) โดยคิดจากความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

