แนวทางการแสดงฉลากอาหาร
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เรื่อง ฉลาก กําหนดใหอาหารดังตอไปนี้ตองมีฉลาก
กลุม 1 อาหารควบคุมเฉพาะ
กลุม 2 อาหารทีก่ ําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
กลุม 3 อาหารที่ตองมีฉลาก
กลุม 4 อาหารทัว่ ไป (อาหารอืน่ นอกจากอาหารกลุม 1-3)
และไดกําหนดแนวทางในการแสดงฉลากอาหารดังนี้
1. การแสดงฉลากอาหารทีจ่ ําหนายโดยตรงตอผูบริโภคของอาหารกลุม 1, กลุม 2 และกลุม 3 ตองแสดงขอความเปนภาษาไทยจะมี
ภาษาตางประเทศดวยก็ได และตองแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ เวนแตสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะยกเวนใหไมตอง
ระบุขอความหนึง่ ขอความใดในฉลากของอาหารแตละชนิด
1.1 ชื่ออาหาร ชื่ออาหารภาษาไทยตองมีขอความตอเนื่องกันในแนวนอน ขนาดของตัวอักษรใกลเคียงกัน สีเดียวกัน ถาแสดง
บรรทัดเดียวไดไมหมดก็แยกเปนหลายบรรทัดก็ได และชื่ออาหารภาษาไทยจะตองมีขนาดไมเล็กกวาชื่ออาหารภาษาตางประเทศ
1.2 เลขสารบบอาหาร ในเครื่องหมาย ดวยตัวเลขทีม่ ีสีตัดกับสีพื้นของกรอบ และมีขนาดไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร สีของกรอบตัด
กับสีพนื้ ของฉลาก
1.3 ชื่อและที่ตั้งของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุ เพื่อจําหนาย แลวแตกรณี โดยมีคําวา 'ผลิตโดย' หรือ 'ผลิต-แบงบรรจุโดย' กํากับ
สําหรับอาหารที่ผลิตภายในประเทศอาจแสดงสํานักงานใหญของ ผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุกไ็ ด ในกรณีที่เปนอาหารนําเขาให
แสดงชื่อและที่ตั้งของผูน ําเขาและประเทศผูผลิตดวย
1.4 ปริมาณสุทธิของอาหารเปนระบบเมตริก ถาเปนอาหารผงหรือแหงหรือกอนใหแสดงน้าํ หนักสุทธิ ถาอาหารเปนของเหลวให
แสดงเปนปริมาตรสุทธิ ในกรณีที่เปนอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ถาแยกเนื้ออาหารออกจากน้าํ ไดใหแสดงน้าํ หนักเนื้ออาหาร
ดวย
1.5 สวนประกอบที่สําคัญเปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณ โดยแสดงจากปริมาณมากไปหานอย กรณีที่เปนอาหารที่ตองเจือ
จางหรือทําละลายกอนบริโภค ใหแสดงสวนประกอบที่สาํ คัญของอาหารเมื่อเจือจางหรือทําละลายตามวิธีปรุงเมือ่ รับประทานตามที่
แจงไวในฉลาก
1.6 ขอความวา 'ใชวัตถุกันเสีย' ถามีการใช
1.7 ขอความวา 'เจือสีธรรมชาติ' หรือ 'เจือสีสังเคราะห' แลวแตกรณีที่มีการใช
1.8 ขอความวา '….. เปนวัตถุปรุงแตงรสอาหาร' (ความทีเ่ วนไวใหระบุชนิดของวัตถุปรุงแตงที่ใช) เชน กรณีทเี่ ปนโมโนโซเดียมก
ลูตาเมทใหแสดงขอความวา 'ใชโมโนโซเดียมกลูตาเมทเปนวัตถุปรุงแตงรสอาหาร'
1.9 ขอความวา 'ใช ….. เปนวัตถุที่ใหความหวานแทนน้ําตาล' (ความที่เวนไวใหระบุชนิดของวัตถุที่ใหความหวานแทนน้าํ ตาลที่
ใช) ดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร สีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นของฉลาก เชน กรณีที่เปนแอสปารแตมใหแสดงขอความวา
'ใชแอสปารแตมเปนวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล'
1.10 ขอความวา 'แตงกลิ่นธรรมชาติ', 'แตงกลิ่นเลียนธรรมชาติ', 'แตงกลิ่นสังเคราะห','แตงรสธรรมชาติ' หรือ 'แตงรสเลียน
ธรรมชาติ' แลวแตกรณีถามีการใช
1.11 แสดงวันเดือนปที่ผลิต หรือหมดอายุการใช หรือควรบริโภคกอน โดยมีคําวา 'ผลิต' หรือ 'หมดอายุ' หรือ 'ควรบริโภคกอน'

กํากับ แลวแตกรณีดังตอไปนี้
ก. อาหารที่เก็บไดไมเกิน 90 วัน ใหแสดงวันเดือนปที่ผลิต หรือหมดอายุ หรือควรบริโภคกอน
ข. อาหารที่เก็บไดเกิน 90 วัน ใหแสดงเดือนปที่ผลิต หรือวันเดือนปทหี่ มดอายุ หรือวันเดือนปที่ควรบริโภคกอน
ค. อาหารที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนดใหแสดงวันเดือนปทหี่ มดอายุ เชน นมเปรี้ยว นมพาส
เจอรไรส ขนมปง ผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรส
1.12 คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถามี)
1.13 วิธีปรุงเพื่อรับประทาน (ถามี)
1.14 วิธีการใชและขอความที่จําเปนสําหรับอาหารทีม่ ุงหมายจะใชกับทารกหรือเด็กออน หรือบุคคลกลุมใดใชโดยเฉพาะ
1.15 ขอความที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
(สําหรับอาหารกลุม 4 อยางนอยตองแสดงขอความ
1. ชื่ออาหาร
2. ชื่อและที่ตงั้ ของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุเพื่อจําหนายแลวแตกรณี โดยมีคําวา 'ผลิตโดย' หรือ 'ผลิต-แบงบรรจุโดย' กํากับ สําหรับ
อาหารที่ผลิตภายในประเทศอาจแสดงสํานักงานใหญของผูผลิตหรือของผูแบงบรรจุก็ได ในกรณีที่เปนอาหารนําเขาใหแสดงประเทศ
ผูผลิตดวย
3. ปริมาณสุทธิของอาหารเปนระบบเมตริก
4. วันเดือนปที่ผลิต หรือหมดอายุการใช หรือควรบริโภคกอน โดยมีคาํ วา 'ผลิต' หรือ 'หมดอายุ' หรือ 'ควรบริโภคกอน' กํากับ)
2. การแสดงฉลากทีม่ ิไดจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค แตจําหนายใหกับผูปรุงหรือผูจําหนายอาหารใหแสดงเหมือนกับฉลากที่
จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค เวนแตกรณีมีคูมือหรือเอกสารประกอบที่แสดง รายละเอียดเกี่ยวกับสวนประกอบของอาหาร
คําแนะนําในการเก็บรักษา วิธีปรุงเพื่อรับประทาน วิธีการใช และขอความที่จาํ เปนสําหรับอาหารทีม่ ุงหมายจะใชกับทารกหรือเด็ก
ออนหรือบุคคลกลุมใดใชเฉพาะ การใชวัตถุกนั เสีย วัตถุใหความหวานแทนน้าํ ตาล เจือสี แตงกลิ่น การใชวตั ถุปรุงแตงรสอาหาร
อยูแลว จะแสดงฉลากเพียงชื่ออาหาร ชื่อและที่ตั้งผูผลิตหรือผูแบงบรรจุ ปริมาณสุทธิ เลขสารบบอาหาร และวันเดือนปที่ผลิต หรือ
หมดอายุการใช หรือควรบริโภคกอนก็ได
3. การแสดงฉลากอาหารทีไ่ มไดจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค แตนํามาจําหนายเพื่อเปนวัตถุดิบของโรงงาน ตองมีขอความภาษาไทย
เวนแตอาหารที่นาํ เขาอาจแสดงขอความเปนภาษาอังกฤษก็ได อยางนอยตองมีขอ ความดังตอไปนี้
3.1 ชื่อและประเภทหรือชนิดของอาหาร
3.2 เลขสารบบอาหาร
3.3 ปริมาณสุทธิเปนระบบเมตริก
3.4 ชื่อผูผลิต สําหรับอาหารที่ผลิตในประเทศ ชื่อและที่ตั้งของผูน ําเขาและประเทศผูผลิต สําหรับอาหารนําเขา แลวแตกรณี
4. การแสดงฉลากของอาหารที่ผลิตเพื่อสงออก จะแสดงขอความเปนภาษาใดก็ได แตอยางนอยตองมีขอความดังตอไปนี้
4.1 ประเทศผูผลิต
4.2 เลขสารบบอาหาร (ถามี)

การแสดงฉลากจะตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องฉลาก ทั้งนีห้ ากประกาศกระทรวงสาธารณสุขของ
อาหารควบคุมเฉพาะนัน้ ๆ มีการกําหนดรายละเอียดการแสดงฉลากเพิ่มเติมจากประกาศฯวาดวยเรื่องฉลาก ผูขออนุญาตจะตอง
แสดงฉลากใหมีรายละเอียดตามทีก่ ําหนดไวในประกาศฯของอาหารโดยเฉพาะดวย
การแสดงขอความในฉลากตามขอ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับขอความที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดยกเวนใหไม
ตองแสดง และขอความที่สาํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดใหแสดงไวที่ฉลากของอาหารแตละชนิดดังนี้
1. สูตรสวนประกอบของอาหาร
1.1 อาหารที่ไดรับยกเวนใหแสดงเฉพาะสวนประกอบของอาหาร โดยไมตองแจงปริมาณเปนรอยละของน้าํ หนัก ไดแก ฟรุตคอก
เทล ฟรุตสลัด
1.2 อาหารที่มิไดจําหนายโดยตรงตอผูบ ริโภคที่ตองแจงสวนประกอบของอาหาร โดยไมตองแจงปริมาณเปนรอยละของน้าํ หนัก
ไดแก วัตถุเจือปนอาหาร, สีผสมอาหาร, วัตถุปรุงแตงรสอาหารชนิดผสม
1.3 อาหารที่ไดรับการยกเวนใหไมตองแสดงสวนประกอบของอาหาร
1.3.1 น้าํ แข็ง
1.3.2 น้าํ บริโภค
1.3.3 อาหารทีม่ ีสวนประกอบเพียงอยางเดียว โดยไมรวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร
1.3.4 โซดา
1.3.5 เครื่องดื่ม น้ํานมถัว่ เหลือง ที่แสดงฉลากโดยพิมพพน ทับบนภาชนะทีเ่ ปนแกว
1.3.6 เครื่องดื่มอัดกาซที่สูตรมีนา้ํ ตาลและ flavor เพื่อใชแตงกลิน่ และสีทแี่ สดงฉลากแบบ shrink wrap และแบบพิมพ พน
ประทับ
1.4 อาหารที่มีเนื้อที่ของฉลากทัง้ แผนนอยกวา 35 ตารางเซนติเมตร ใหแสดงสวนประกอบของอาหารไวที่หบี หอไดโดยไมตอง
แสดงที่ฉลาก
1.5 อาหารที่ตองแสดงสวนประกอบเมือ่ เจือจางหรือทําละลายตามวิธีปรุงเพื่อรับประทานตามที่แจงไวบนฉลาก ไดแก เครื่องดื่ม
ชนิดเขมขนหรือชนิดแหง
2. การแสดงวันเดือนปที่ผลิต หรือหมดอายุ หรือควรบริโภคกอน
2.1 อาหารที่ไดรับการยกเวนไมตองแสดงวันเดือนปที่ผลิต หรือหมดอายุ หรือควรบริโภคกอน ไดแก
2.1.1 เครื่องดื่ม น้ํานมถัว่ เหลือง ที่แสดงฉลากโดยวิธพี ิมพพน ทับบนภาชนะบรรจุแกว
2.1.2 เครื่องดื่มอัดกาซที่สูตรมีนา้ํ ตาลและ flavor เพื่อใชแตงกลิน่ และสีทแี่ สดงฉลากแบบ shrink wrap และแบบพิมพ พน
ประทับ
2.1.3 น้าํ บริโภคในภาชนะบรรจุทปี่ ดสนิท
2.1.4 โซดา
2.1.5 ไอศกรีม
2.1.6 น้าํ แข็ง

ตัวอยางฉลากอาหาร
(กรณีทจี่ ําหนายโดยตรงตอผูบริโภค)

บูบู
เงาะในน้ําเชื่อม ตราสามเหลี่ยม
Boo Boo Rambutan in Syrup
Triangle Brand
น้ําหนักสุทธิ 200 กรัม
น้ําหนักเนื้อ 120 กรัม
เดือนปที่ผลิตดูที่ฝากระปอง
สวนประกอบที่สําคัญโดยประมาณ
เงาะ ……% น้าํ เชื่อม ……%

ผลิตโดย บริษัท สามเหลี่ยม จํากัด
เลขที่ 1 ถ.จันทอุดม อ.บานคาย จ.ระยอง

1. ฉลากพื้นสี ………. ตัวอักษรสี ………. รูปภาพสี ………. (แจงสีตามความเปนจริง)
2. ขอรับรองวาชื่ออาหารภาษาไทยใชอกั ษรสีเดียวกัน ขนาดใกลเคียงกัน ไมเล็กกวา 5 มิลลิเมตร และไมเล็กกวาชื่ออาหาร
ภาษาตางประเทศ
3. ขอรับรองวาจะแจงเดือนปที่ผลิตจริง โดยมีคําวา “ผลิต” กํากับ (หรืออาจแจงวันเดือนปทหี่ มดอายุจริง โดยมีคําวา 'หมดอายุ'
กํากับก็ได)
4. การแสดงเลขสารบบอาหารใหแสดงเลขทะเบียนทีอ่ นุญาตดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร ในกรอบ
โดยสีของกรอบตัดกับสีพื้นของฉลาก และสีพื้นภายในกรอบเปนสีขาว
5. ขอรับรองวา คําวา “ตรา” มีขนาดไมเล็กกวาครึ่งหนึง่ ของชื่อตรา

ลงชื่อ

กลา เกงกาจ
(นายกลา เกงกาจ)

ตัวอยางฉลากอาหาร
(กรณีทจี่ ําหนายโดยตรงตอผูบริโภค)

น้ําหวานกลิ่นสม
สูตรสวนประกอบที่สําคัญโดยประมาณ : น้ํา …%
น้ําตาล ….% เจือสีและแตงกลิ่นสังเคราะห ใชวัตถุกนั เสีย

ผลิตโดย รานศิริธาร
เลขที่ 2 ถ.สามเสน แขวงสามเสน เขตดุสิต กทม.
ปริมาตรสุทธิ 500 ซม.3 ควรบริโภคกอน ………….
1. ฉลากพื้นสี ………. ตัวอักษรสี ………. รูปภาพสี ………. (แจงสีตามความเปนจริง)
2. ขอรับรองวาชื่ออาหารภาษาไทยใชอกั ษรสีเดียวกัน ขนาดใกลเคียงกัน ไมเล็กกวา 5 มิลลิเมตร และไมเล็กกวาชื่ออาหาร
ภาษาตางประเทศ
3. ขอรับรองวาจะแจง วันเดือนปทหี่ มดอายุจริง โดยมีคําวา 'ควรบริโภคกอน' กํากับ
4. การแสดงเลขสารบบอาหารใหแสดงเลขทะเบียนทีอ่ นุญาตดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา 2 มิลลิเมตร ในกรอบ
โดยสีของกรอบตัดกับสีพื้นของฉลาก และสีพื้นภายในกรอบเปนสีขาว

ลงชื่อ .............................................
(............................................)

ตัวอยางฉลากอาหาร
(กรณีที่ไมไดจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค แตจําหนายใหกับโรงงานอุตสาหกรรม)

Citric Acid
(Food Additive)

Net weight : 50 Kgs.
A.B.C. Ltd.
Milton Keynes United Kingdom
นําเขาโดย บริษัท สตารฟูด จํากัด
18/5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ตัวอยางฉลากอาหาร
(กรณีอาหารทั่วไป)

วุนเสน
ตราใบไม

ผลิตโดย บริษัท ดีดี จํากัด
เลขที่ 4 ม.1 ต.แกงเสีย้ น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
น้ําหนักสุทธิ 100 กรัม
ผลิต ก.ค.44

