
การขออนุญาตอาหารใหม่และ
อาหารที�ม ีวตัถปุระสงคพ์ิเศษ

คณุนฤมล ฉตัรสงา่
นกัวิชาการอาหารและยาชาํนาญการพิเศษ

สาํนกัอาหาร
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา



อาหารที�ดีเป็น?

ต้อง

ปลอดภยั

สมประโยชน์

มคีุณภาพมาตรฐาน

คุณคา่ทางโภชนาการ
เหมาะสมกบัสมวยั

    มปีระสทิธภิาพ/ประสทิธผิล
ตามที%กล่าวอา้ง

  ของกิน หรือ เครื่องค้ําจุนชีวิต ได�แก�

  (1) วัตถุที่คนกิน ดื่ม  หรือนําเข�าสู�
ร�างกายไม�ว�าด�วยวิธี/หรือรูปลักษณะ
ใดๆ

  (2) วัตถุที่มุ�งหมายใช�หรือเป0น
ส�วนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึง
เจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต�ง
กลิ่นรส

พรบ.อาหาร 2522



                           สาํนักอาหาร สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา    

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารให้หลากหลาย... !!

ฟาร์ม

ผลิตภณัฑ์ประมง

ผลิตภณัฑ์จาก
พชื ผัก ผลไม้

This image cannot currently be displayed.

วัตถุเจือปนอาหาร

ผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร

วติามิน & เกลือแร่

อาหารทาง
การแพทย์

ภาชนะบรรจุ

Stevioside Product

อาหารวัตถุ
ประสงค์
พเิศษ

เนื >อสัตว์ 
ผลผลิตจากสัตว์



4สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อาหารตามกระแสการบริโภค

Food for Fun Food for Life Food for 

Function

เกิดนวตักรรมและพฒันาผลิตภณัฑ์

Fun & 

Function

เช่น กาแฟเสรมิสารสกดั
      นํ+าหวานเสรมิวติามนิ

Life & 

Function

เช่น อาหารสาํหรบัผูส้งูอาย ุหญงิตั +งครรภ์
       อาหารสาํหรบัผูป้่วย



ผอม

บาํรงุสขุภาพ

เพิ�มสมรรถนะ    
ของร่างกาย

ขบัสารพิษ

ขาว

5

วตัถปุระสงคพ์เิศษ 
เฉพาะกลุม่บคุคล เฉพาะโรค

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร

อาหารและเครื�องดื�ม

อาหารเดก็
DHA/ARA

กรดอะมิ
โน

ใยอาหาร CoQ10

Vitamin C

FOS/GOS

วิตามินและแร่
ธาตุ

โอเมก้า 3

Calcium สารสกัด

สมุนไพร

• บาํรุงสมอง
• ภูมิคุ้มกัน
• ฉลาด

Probiotic

• Antioxidant

• บาํรุงสมอง
• ผิวพรรณ

• Antioxidant

• บาํรุงสมอง
• ผิวพรรณ

สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ความต้องการของผูบ้รโิภค : กระแสการบรโิภคอาหารของไทย



ผูบ้ริโภค

ผูป้ระกอบการ

คาดหวงัอาหาร
 ปลอดภยั      คุม้ค่า       สมประโยชน์

หนา้ที(: นาํมาตรฐานมาจดัการในการผลิต

ผลิต/นาํเขา้/จาํหน่ายอาหาร

การกาํกบัดแูลก่อนออกสู่ตลาด
สถานที(/ผลิตภณัฑ/์โฆษณา

การกาํกบัดแูลหลงัออกสู่ตลาด
สถานที(/ผลิตภณัฑ/์โฆษณา

มาตรฐานอาหารบงัคบั

ผลิต   
นาํเขา้   

ผลิต   
นาํเขา้   

กลไกการออกแบบระบบควบคมุอาหาร ภายใต ้พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522

สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา                                 ชาํแหละกฎหมายอาหาร ที�ผูผ้ลิตตอ้งรู ้ 6



สิ(งที(ผูป้ระกอบการตอ้งรู ้... ก่อนยื(นขออนุญาต

• สูตร/ส่วนผสม 100%

• กรรมวธิีการผลิต (ทาํอยา่งไร)

• ภาชนะบรรจุ/ฝา

• ขอ้มลูการใช้

• คุณภาพหรือมาตรฐาน(ถา้มี)

• วธิีการเก็บรกัษา

• ผลิตภณัฑเ์ก็บไดก้ี�วนั

• ใครกินไดบ้า้ง (เด็ก ผูใ้หญ่)

1.  รูข้อ้มูลของผลิตภณัฑ์

2.  รูป้ระเภทของอาหารตามกฎหมาย

3. รูแ้ละเขา้ใจขอ้กาํหนดที(ตอ้งทาํ ตามกฎหมายอาหาร

4. รูเ้รื(องการขออนุญาตสถานที(ผลิต /นาํเขา้

5. รูเ้รื(องการขออนุญาตผลิตภณัฑ์

6. รูเ้รื(องการขออนุญาตโฆษณา (เผื(อตอ้งขอฯ)

7. รูว้่าตอ้งยื(นขออนุญาตที(ไหน อยา่งไร นานเท่าใด และค่าใชจ้า่ยเป็นอยา่งไร

8. รูแ้ละเขา้ใจขอ้กาํหนดที(หา้มทาํ ตามกฎหมายอาหาร (อาหารไม่บริสุทธิE ปลอม 

ผิดมาตรฐาน)  รู.้..ทุกเรื(องแลว้.....ทาํง่าย..ไดไ้ว 
สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา                                 ชาํแหละกฎหมายอาหาร ที�ผูผ้ลิตตอ้งรู ้ 7



สิ(งที(ตอ้งรู.้.........

ผลิตภณัฑ ์

ขอ อย. สถานที�ผลิต ฉลาก

ส่วนผสม? วตัถุเจือปนอาหาร บรรจุภณัฑ์ กระบวนการผลิตข้อมลูของผลิตภณัฑ์

 ผลติภณัฑ์ โฆษณา

อาหารวตัถปุระสงค์พิเศษบรรจกุระป๋อง

อาหารเฉพาะกลุม่บคุคลบรรจกุลอ่งกระดาษ

อาหารทางการแพทย์บรรจขุวดพลาสติก

ชื-ออาหาร ชื-ออาหารบง่บอกวตัถปุระสงค์การบริโภค/ กลุม่บคุคล/ เงื-อนไขการใช้

เก็บอย่างไร เก็บได้นานเท่าใดใครกินได้บ้าง

สํานกัอาหาร อย. นนทบรุี  

สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา                                 ชาํแหละกฎหมายอาหาร ที�ผูผ้ลิตตอ้งรู ้ 8

งานวิจยั / ผลการศกึษา



สาํนักอาหาร สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา    

สิDงท ีDต้องทราบเกีDยวกับการขออนุญาต

1. พระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ. 2522
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
3. ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
4. ระเบียบสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5. คู่มือสาํหรับประชาชน เรืD อง ....

- 9 -



กลุม่ที( ประเภทอาหาร การขออนุญาต แบบฟอรม์

1 อาหารควบคุมเฉพาะ
- อาหารสาํหรบัผูค้วบคุมนํAาหนัก
- นมดดัแปลงสาํหรบัทารก และนม

ดดัแปลงสูตรต่อเนื�องสาํหรบั
ทารกและเด็กเล็ก

- อาหารทารกและอาหารสูตร
ต่อเนื�องสาํหรบัทารกและเด็กเล็ก

ขึA นทะเบียน
อนุญาตใชฉ้ลาก

- อ.17 (ผลิตแบบเขา้ข่าย รง /
นําเขา้อาหาร)

- สบ.3 (ผลิตแบบไม่เขา้ข่ายรง)

2 อาหารกาํหนดคุณภาพ
มาตรฐาน และอาหารที�ตอ้งมี
ฉลาก

อนุญาตใชฉ้ลาก - สบ.3

การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารวตัถุประสงค์พเิศษ

- 10 -



ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที% 238) พ.ศ.2544 
เรื%อง อาหารวตัถุประสงคพ์เิศษ

• อาหารที%มกีรรมวธิ ีสตูร หรอืสว่นประกอบเฉพาะ โดยมลีกัษณะ 
รปูรา่ง หรอืชนิดและปรมิาณของสว่นประกอบแตกต่างไปจากปกติ
เพื%อความตอ้งการพเิศษจากสภาวะทางฟิสกิส ์สรรีวทิยา ความ
เจบ็ป่วย ความผดิปกตขิองรา่งกาย แบ่งออกเป็น

(1) อาหารผูป้่วยเฉพาะโรค หรอืผูท้ี%มสีภาพผดิปกตทิางรา่งกาย

(2) อาหารสาํหรบัผูม้วีตัถุประสงคก์ารบรโิภคเป็นพเิศษ เชน่ อาหาร
สาํหรบัผูท้ี%ตอ้งการควบคุมนํ+าหนกัตวั ผูส้งูอาย ุสตรมีคีรรภ ์เป็นตน้

ตอ้งไมม่วีตัถุดบิหรอืกระบวนการผลติที%เขา้ขา่ยอาหารใหม(่Novel Food) 
ตามประกาศฯ (376)



อาหารทางการแพทย์ อาหารที�ใช้สาํหรบับคุคลผ ูม้ ีวตัถปุระสงคใ์น
การบริโภคอาหารเป็นพิเศษ



เอกสารที�ต้องใช้ในการขออนุญาต

งานวิจยั/เอกสารทางวิชาการ
• Guideline หรือมาตรฐานที%เกี%ยวข้องและเอกสารแสดงชนิดและปริมาณสารอาหารของ

ผลติภณัฑเ์ปรยีบเทยีบกบั Guideline หรอืมาตรฐานที%เกี%ยวขอ้ง (ถา้ม)ี

• ผลการศกึษาในมนุษยท์ี%มกีารออกแบบอย่างด ี(Well-designed human intervention study) 
หรอืการออกแบบอื%นๆ ที%เหมาะสม และใหผ้ลตามวตัถุประสงคท์ี%ระบุจรงิที%ตพีมิพใ์นวารสารที%
น่าเชื%อถอื ฉบบัเตม็อยา่งน้อย 1 ฉบบั โดยผลการศกึษาฯ อยา่งน้อยตอ้งมลีกัษณะ ดงันี+

1. เป็นผลติภณัฑ์มสีูตรอาหารและปรมิาณที%แนะนําให้ใช้ สอดคล้องกบัผลติภณัฑ์ที%ขอ
อนุญาต

2. เป็น Method ที%น่าเชื%อถอื ไดผ้ลที%สามารถวดัได ้เชน่การวดัปรมิาณกลโูคสในเลอืด เป็น
ตน้ (การสมัภาษณ์เป็นวธิทีี%ไมน่่าเชื%อถอื)

3. มจีาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัที%ตอ้งการระบุ

4. การทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ (Systematic review)



เอกสารที�ต้องใช้ในการขออนุญาต (ต่อ)

5. การวเิคราะหอ์ภมิาน (Meta-analysis) (ถา้ม)ี

6. แสดงแหล่งที%มาของ protein, fat, carbohydrate คดิเป็นรอ้ยละของ 
Total calories

7. การเปรยีบเทยีบแสดงรอ้ยละของสารอาหารในผลติภณัฑ ์กบั
สารอาหารที%ควรไดร้บัประจาํวนัตามขอ้กาํหนดขององคก์ารอนามยั
โลก (WHO)

8. แสดง Fatty acid composition โดยละเอยีดและคดิเป็นรอ้ยละของ 
requirement (ถา้ม)ี



Download
PDF คาํขอ

กรอก และ Upload
PDF คาํขอ

เพิ%มภาชนะบรรจุ 
+ shelf life

เจา้หน้าที%พจิารณาคาํขอคนืคาํขอ / ไมอ่นุญาต ขอคาํชี+แจง

นําเอกสารและฉลาก
เขา้ระบบ

เจา้หน้าที%ทวนสอบความ
ถูกตอ้ง

ใบสาํคญั / สบ.3

ขั +นตอนการยื%นคาํขอ อ.17 และ สบ.3

Log in: Open id
• เลอืกบรษิทั
• เลอืกระบบอาหาร
• เลอืกผลติภณัฑ์
• เลอืกประเภท/ชนิด/กรรมวธิี

มขีอ้บกพรอ่ง

ไมม่ขีอ้บกพรอ่ง

* ระบบคาํนวณวนัที�เริ�มพิจารณา

ชาํระเงนิ

สง่เอกสารที%หอ้ง 325 
สาํนกัอาหาร

* ภายใน 20, 40 (อาหารวตัถปุระสงคพ์ิเศษ) 
วนัทาํการ/ คร ั ;ง

* ภายใน 20 วนัทาํการ จนท. แจง้นําเขา้ขอ้มลูผ่านระบบ
ผปก. นําเข้าข้อมลูผ่านระบบ

จนท. แจง้ขอ้บกพรอ่งผา่นระบบ
ผปก. แก้ไขข้อบกพร่องแบบ 
manual

ไมส่อดคลอ้งตามกฎหมาย
หรอืคูม่อืประชาชน

ถูกตอ้ง

ไมถู่กตอ้ง

ยื�นคาํขอผา่นระบบ

* ชาํระค่าธรรมเนียมใบสาํคญัฯ



เอกสารประกอบการขออนุญาต
1. คาํขออเิลก็ทรอนิกส์

2. สตูรสว่นประกอบครบ 100%

3. กรรมวธิผีลติ

4. ขอ้กาํหนดเฉพาะ (Specification) ของวตัถุดบิ (ถา้ม)ี

5. ขอ้กาํหนดเฉพาะ (Specification) ของผลติภณัฑ ์(ถา้ม)ี

6. รายงานผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพมาตรฐานตามประกาศฯ

7. รายงานผลการตรวจวเิคราะหช์นิดและปรมิาณสารอาหาร

8. รายงานผลการตรวจวเิคราะหเ์พิ%มเตมิ (ถา้ม)ี ไดแ้ก่ ผลการตรวจวเิคราะหภ์าชนะบรรจุ
พลาสตกิมสีนีอกเหนือจากสขีาวที%สมัผสัอาหารเหลวหรอืกึ%งแขง็กึ%งเหลว เป็นตน้

9. รายงานผลการตรวจวเิคราะหช์นิดและปรมิาณของวตัถุเจอืปนอาหาร (ถา้ม)ี ไดแ้ก่ สี
สงัเคราะห ์วตัถุใหค้วามหวานแทนนํ+าตาล วตัถุกนัเสยี

10. ใบรบัรองสถานที%ผลติ (กรณนีําเขา้)

11. เอกสารตารางเปรยีบเทยีบผลวเิคราะหข์องผลติภณัฑก์บัคุณภาพหรอืมาตรฐานตามประกาศฯ



เอกสารประกอบการขออนุญาต (ต่อ)
12. เอกสารตารางเปรยีบเทยีบผลวเิคราะหส์ารอาหารของผลติภณัฑก์บัฉลาก พรอ้มแสดงคา่

ความคลาดเคลื%อน

13. เอกสารตรวจสอบปรมิาณการใชว้ตัถุเจอืปนอาหารของวตัถุดบิ (ถา้ม)ี

14. เอกสารตรวจสอบปรมิาณการใชว้ตัถุเจอืปนอาหารของผลติภณัฑ ์(ถา้ม)ี

15. กรณผีลติ ผลติภณัฑเ์ขา้เงื%อนไขอาหารในภาชนะบรรจทุี%ปิดสนิทชนิดกรดตํ%าหรอืชนิดที%
ปรบักรดตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที% 349) พ.ศ.2556

– ชนิดกรดตํ%า สง่เอกสาร F0 หรอื

– ชนิดที%ปรบักรด สง่เอกสารวธิกีารปรบัใหไ้ดส้ภาพความเป็นกรด-ดา่งสมดุล 
(Equilibrium pH)

16. ฉลากอาหาร

17. เอกสารหรอืหลกัฐานที%สนบัสนุนการแสดงขอ้ความหรอืสญัลกัษณ์บนฉลากอาหาร (ถา้ม)ี

18. เอกสารหลกัฐานอื%นที%เกี%ยวขอ้ง (ถา้ม)ี

19. ตวัอยา่งอาหาร (ถา้ม)ี
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การพิจารณาสตูรอาหาร

- ไม่ใช่ “ อาหารใหม่”
- ไม่มี “ สารห้ามใช้”
- สตูรส่วนประกอบ 100%
- ต้องมีคณุภาพหรอืมาตรฐานตามที�กาํหนด (ถ้ามี)

18

อาหารใหม่ หมายถงึ วตัถุที%ใชเ้ป็นอาหารหรอืเป็นสว่นประกอบของอาหาร
1. ที%มหีลกัฐานทางวชิาการวา่มปีระวตับิรโิภคเป็นอาหารน้อยกวา่ 15 ปี หรอื
2. ที%ไดจ้ากกระบวนการผลติที%ทาํใหโ้ครงสรา้ง รปูแบบเปลี%ยนแปลงไปอยา่งมนียัสาํคญั และสง่ผลต่อ

คุณคา่ทางโภชนาการกระบวนการทางเคมภีายในรา่งกาย (Metabolism) หรอืระดบัของสารที%ไมพ่งึ
ประสงค ์(level of undesirable substances) หรอื

3. เป็นผลติภณัฑอ์าหารที%มวีตัถุ 1. หรอื 2. เป็นสว่นผสม



                           สาํนักอาหาร สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา    
19สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 สมนุไพร

 สารสกดั/สารสงัเคราะห์

 สารอาหาร

 วตัถเุจือปนอาหาร

การพจิารณาความปลอดภยั

ตอ้งพิจารณาความปลอดภยัของวตัถดุิบ ไดแ้ก่

   ปลอดภยั

    ไมป่ลอดภยั

 

x
ไมอ่นุญาต

อนุญาต

Risk
Assessor

คูม่อืประชาชน 
เรื%อง 

ประเมนิความปลอดภยั



1. มปีระวตักิารใชเ้ป็นอาหาร หรอื ใชเ้ป็นอาหารและยา

2. จดุมุง่หมายในการใชเ้ป็นอาหาร

3. สตูรสว่นประกอบ
4. ปรมิาณในการบรโิภค (ไมเ่กนิขนาดที%ใชเ้พื%อบาํบดั 

บรรเทา หรอืรกัษาโรค)

สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เกณฑก์ารพิจารณาผลิตภณัฑอ์าหารที�ม ี
สมนุไพรเป็นส่วนประกอบ

สมนุไพร/สารสกดั/สารสงัเคราะห์

 บญัชีชื�อพืชที�อนุญาตให้ใช้ในเครื�องดื�มในภาชนะบรรจทุี�ปิดสนิท
URL: http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/data/tradermain/1-

12Herbal_Drink52.pdf
 ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรื%อง รายชื%อพชืที%ใชไ้ดใ้น

ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร URL: 
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_fda/600810_name.pdf

 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที% 378) พ.ศ.2559 เรื%อง กาํหนดพชื 
สตัว ์หรอืสว่นของพชืหรอืสตัว ์ที%หา้มใชใ้นอาหาร URL: 
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P378.PDF 20



Coenzyme Q10 Issue 10/07/2013

ITEM SPECIFICATION

Description Yellow to orange crystalline powder

Identification Color reaction : a blue color appears

Heavy metals < 0.002%

Water < 0.1%

Residue on ignition < 0.1%

Residual solvents

Ethanol < 1000 ppm

Ethyl Acetate < 100 ppm

Hexane < 50 ppm

Standard plate count < 1000 cfu/g

Yeast and mold < 50 cfu/g

Coliforms < 3 cfu/g

E. Coli Negative

Salmonella Negative

Assay Not lass than 98% (on the anhydrous basis)

Conclusion : Complies with the 

requirements of USP32

Shelf life : 3 years

ตัวอย่างคุณภาพมาตรฐานวัตถุดบิท ีDเป็นสารเคมี



 รปู  รอยประดิษฐ์

 เครื+องหมาย หรอืขอ้ความ

 ใดๆ ที+แสดงไวท้ี+อาหาร  

 ภาชนะบรรจ ุ หรอืหีบห่อ

 ของภาชนะที+บรรจอุาหาร   

  
22

ฉลากอาหาร

พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ.2522



การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที* 367) 
พ.ศ. 2557  และ (ฉบับที* 383) พ.ศ.2560

23

วนับงัคบัใช้ : ถดัจากวนัที�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา        
5 เม.ย.2560

: เว้นแต่ข้อ 14(4) ให้ใช้บงัคบัเมื�อพ้นกาํหนดสอง
ปี ถดัจากวนัที�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ชื�ออาหาร
แสดงไวต้ําแหน่งที�เห็นไดช้ดัเจน

เลขสารบบอาหาร

ดว้ยตวัเลข 13 หลกั

ชื�อและที�ตั ง
•ผูผ้ลิต/ผลิตโดย.... หรือ
•ผูแ้บ่งบรรจุ/แบ่งบรรจุโดย.... หรือ
•ผูน้าํเขา้/นาํเขา้โดย.... พรอ้มชื�อ
และประเทศผูผ้ลิต

• พป : ควรบริโภคก่อน(หมดอายุ)
• พท : ผลิตและควรบริโภคก่อน
(หมดอายุ)
• ทป : หมดอายุ/ควรบริโภคก่อน  
    แสดงวนั เดือนและปี/เดือน
และปี ตามลําดบั การแสดงเดือน
อาจเป็นตวัเลข

ฉลาก ส่วนประกอบที�สําคญั 
เป็นรอ้ยละของนํ าหนกั

โดยประมาณเรียงจากมากไปนอ้ย

ปริมาณสุทธิ
(ระบบเมตริก)

นํ าหนกัสุทธิ (กรมั,กิโลกรมั)
ปริมาตรสุทธิ (มิลลิลิตร. ,ลิตร)

การแสดงชื�อเฉพาะ/
INS และหนา้ที�ของ
วตัถุเจือปนอาหาร

ขอ้มูลสารก่อภูมิแพ ้หรือ
สารที�ก่อภาวะภูมิไวเกิน

วิธีรบัประทาน ขอ้แนะนาํในการเก็บรกัษา คําเตือน

การกล่าวอา้งแต่งกลิ�น(รส) วิธ ีการใช้และข้อความที�จาํเป็นสาํหรบัอาหารที�จะใช้กบัทารกและเดก็อ่อน

การแสดงฉลากที�จาํหน่ายโดยตรงต่อผ ูบ้ริโภค
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ฉลากโภชนาการ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

  (ฉบบัท ีD 182 ) พ.ศ. 2541

  และ(ฉบบัท ีD 219) พ.ศ. 2544



สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    

อาหารทีDต้องแสดงฉลากโภชนาการ
ข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการ

วติามินบี 2 – ช่วยให้ร่างกาย
ได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน และไขมัน

โปรตีน – จาํเป็นต่อการ
เจริญเตบิโตและช่วย
ซ่อมแซมส่วนทีDสึกหรอของ
ร่างกาย

1

ใช้คุณค่าในการส่งเสริมการขาย

2

ระบุกลุ่มผู้บริโภคในการขาย อาหารที� อย. กาํหนดให้แสดง
43

- 26 -
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การแสดงฉลากโภชนาการ
 ต้องแสดงข้อความเป็นภาษาไทย หรือจะมีภาษาต่างประเทศด้วยกไ็ด้
 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงืDอนไขตามบญัชีแนบท้ายประกาศฯ

ข้อมูลโภชนาการ
หนึ*งหน่วยบริโภค : ………….(…………)
จาํนวนหน่วยบริโภคต่อ ……… :  ………
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ*งหน่วยบริโภค
พลังงานทั>งหมด …….. กิโลแคลอรี

               ร้อยละของปริมาณที*แนะนําต่อวนั*
ไขมนัทั>งหมด   ….. ก.                                             ………. %
โคเลสเตอรอล….. มก.                             ……. %

โปรตนี .….  ก.                       
คาร์โบไฮเดรตทั>งหมด ….. ก.                             ………. %

นํ>าตาล ...….. ก.
โซเดยีม     ….. มก.                                                    ..……. %

*  ร้อยละของปริมาณสารอาหารที*แนะนําให้บริโภคต่อวนัสําหรับ
คนไทยอายุตั>งแต่ 6 ปีขึ>นไป   (Thai RDI) โดยคดิจากความ
ต้องการพลังงานวนัละ 2,000 กิโลแคลอรี



การแสดงฉลากโภชนาการ

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที+ 182 พ.ศ. 2541 เรื+อง ฉลากโภชนาการ

บญัชีหมายเลข 1 
รปูแบบและเงื+อนไข

การแสดงกรอบขอ้มลูโภชนาการ

บญัชีหมายเลข 2,3 
หนึ+งหน่วยบรโิภคอา้งอิง 

และค่า THAI RDI

บญัชีหมายเลข 4 
หลกัเกณฑใ์นการกลา่วอา้ง

ทางโภชนาการบนฉลากอาหาร

กรอบโภชนาการแบบเต็ม

 กรอบโภชนาการแบบยอ่

 กรอบโภชนาการแบบควบค ู่

หนึ+งหน่วยบรโิภคอา้งอิง
1. กล ุม่นมและผลิตภณัฑ์
2. กล ุม่เครื+องดื+ม
3. กล ุม่อาหารขบเคี?ยวและขนมหวาน
4. กล ุม่อาหารกึ+งสําเรจ็รปู
5. กล ุม่ผลิตภณัฑข์นมอบ
6. กล ุม่ธญัพืชและผลิตภณัฑ์
7. กล ุม่อื+นๆ

สารอาหารที+แนะนําใหค้วรบรโิภคประจําวนั
สําหรบัคนไทย อายตุั?งแต่ 6 ปีขึ?นไป (Thai RDI)

กล่าวอา้งทาง
โภชนาการ
 อา้งปริมาณ 
    สารอาหาร
 อา้งเปรียบเทียบ

กล่าวอา้งทาง
สุขภาพ

กล่าวอา้ง
หนา้ที(สารอาหาร

แสดงฉลากโภชนาการ
แบบเต็ม

28
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     สืบค้นข้อมูลได้จาก www.fda.moph.go.th
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