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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๓๙๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียม
แบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts; GDAs) บนฉลากอาหารบางชนิดเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์
ของผู้บริโภค และสนับสนุนมาตรการป้องกันปัญหาด้านโภชนาการ
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหาร
ที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ ลงวันที่ 24 มีนาคม
พ.ศ. 2559
ข้อ ๒ ประกาศนี
“ขวดแก้วแบบคืนขวด (Returnable Glass Bottle)” หมายถึง ขวดแก้วที่ใช้บรรจุอาหาร
ที่มีลักษณะเหลวซึ่งอยู่ในสภาพที่พร้อมบริโภค และน้ากลับมาท้าความสะอาด หมุนเวียนเพื่อบรรจุ
อาหารดังกล่าวซ้าได้อีก
“การแสดงค่าพลังงาน น้ าตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดี เอ (Guideline Daily Amounts;
GDAs)” หมายถึง การแสดงปริมาณและปริมาณสูงสุดเป็นร้อยละของพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียม
ที่บริโภคได้ต่อวัน ตามรูปแบบและเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี
ข้อ 3 ให้อาหารที่อยู่ในภาชนะพร้อมจ้าหน่ายต่อผู้บริโภคดังต่อไปนี เป็นอาหารที่ต้องแสดง
ฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ
(1) อาหารขบเคียว ได้แก่
(1.1) มันฝรั่ง ทอด หรืออบกรอบ
(1.2) ข้าวโพด คั่ว ทอด หรืออบกรอบ
(1.3) ข้าวเกรียบ ทอด หรืออบกรอบ หรืออาหารขบเคียวชนิดอบพอง
(1.4) ถั่วหรือนัตหรือเมล็ดพืชอื่น ทอด หรืออบกรอบ หรืออบเกลือ หรือเคลือบปรุงรส
(1.5) สาหร่าย ทอด หรืออบกรอบ หรือปรุงรส
(1.6) เนือสัตว์ที่ท้าเป็นเส้น แผ่น ทอด หรืออบกรอบ หรือปรุงรส
(1.7) อาหารขบเคียวตาม (1.1) - (1.6) ผสมกันมากกว่า 1 ชนิด
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(2) ช็อกโกแลต และขนมหวานรสช็อกโกแลต
(3) ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ได้แก่
(3.1) ขนมปังกรอบ หรือแครกเกอร์ หรือบิสกิต
(3.2) เวเฟอร์สอดไส้
(3.3) คุกกี
(3.4) เค้ก
(3.5) พาย เพสตรี ทังชนิดที่มีและไม่มีไส้
(4) อาหารกึ่งส้าเร็จรูป ได้แก่
(4.1) ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ บะหมี่ เส้นหมี่ และวุ้นเส้น ไม่ว่าจะมีการปรุงแต่งหรือไม่ก็ตาม
พร้อมซองเครื่องปรุง
(4.2) ข้าวต้มที่ปรุงแต่ง และโจ๊กที่ปรุงแต่ง
(5) อาหารมือหลักที่เป็นอาหารจานเดียว ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งตลอด
ระยะเวลาจ้าหน่าย
(6) เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ได้แก่
(6.1) เครื่องดื่มที่มีหรือท้าจากผลไม้ พืชหรือผัก ไม่ว่าจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
หรือออกซิเจนผสมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นเครื่องดื่มจากพืชที่ท้าให้แห้งในลักษณะของชาชง
(6.2) เครื่ องดื่ มที่ มี หรื อท้ าจากส่ วนผสมที่ ไม่ ใช่ ผลไม้ พื ชหรื อผั ก ไม่ ว่ าจะมี
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ห รื อ ออกซิ เจน ผสมอยู่ ด้ ว ยหรื อ ไม่ ก็ ต าม ที่ น้ า มาปรุ ง แต่ ง รสในลั ก ษณะ
พร้อมบริโภค
(6.3) เครื่องดื่มตาม (6.1) หรือ (6.2) ชนิดแห้ง
(7) ชาปรุงส้าเร็จ ทังชนิดเหลวและชนิดแห้ง
(8) กาแฟปรุงส้าเร็จ ทังชนิดเหลวและชนิดแห้ง
(9) นมปรุงแต่ง
(10) นมเปรียว
(11) ผลิตภัณฑ์ของนม
(12) น้านมถั่วเหลือง
(13) ไอศกรีมที่อยู่ในลักษณะพร้อมบริโภค
ทังนี อาหารตาม (6) (7) (8) และ (12) ที่บรรจุในขวดแก้วชนิดคืนขวด (Returnable
Glass Bottle) และอาหารตาม (6) (9) (10) (11) และ (12) ที่เป็นของเหลวในลักษณะพร้อมบริโภค
ที่มีพืนที่ฉลากด้านหน้าน้อยกว่า 65 ตารางเซนติเมตรที่ไม่สามารถจ้าหน่ายพร้อมหีบห่อ และไม่อาจ
แสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอไว้ที่ภาชนะบรรจุได้
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ให้แสดงผ่านโปรแกรมประยุกต์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Nutrition detective mobile application)
ร่วมกับการแสดงไว้บ ริเวณที่จ้าหน่ ายสิน ค้าหรือบริเวณร้านอาหารที่ จ้าหน่ ายอาหารนัน ๆ แต่ห าก
ประสงค์จะแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอไว้ที่ภาชนะ
บรรจุ ต้องปฏิบัติตามประกาศนี
ข้อ 4 การแสดงฉลากของอาหารตามข้อ 3 ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับนีด้วย
ข้อ 5 การแสดงฉลากของอาหารตามข้อ 3 ต้องปฏิบัติ ดังนี
(1) แสดงฉลากโภชนาการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี
(1.1) แสดงกรอบข้ อมู ลโภชนาการแบบเต็ ม ตามรูป แบบของข้ อ 1.1 ของบั ญ ชี
หมายเลข 1 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลากโภชนาการ หรือ
(1.2) แสดงกรอบข้ อ มู ล โภชนาการแบบย่ อ ตามรูป แบบของข้ อ 1.2 ของบั ญ ชี
หมายเลข 1 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรือ่ ง ฉลากโภชนาการ ส้าหรับข้อมูลโภชนาการ
ให้ แ สดงเฉพาะพลั งงานทั งหมด ไขมั น ทั งหมด โปรตี น คาร์โบไฮเดรตทั งหมด น้ าตาล โซเดี ย ม
และแสดงปริม าณโคเลสเตอรอลเพิ่ ม เติ ม หากอาหารดั ง กล่ าวมี ป ริม าณโคเลสเตอรอลต่ อ ปริม าณ
หนึ่งหน่วยบริโภคตังแต่ 2 มิลลิกรัมขึนไป
ในกรณีที่ฉลากของอาหาร แสดงข้อความการกล่าวอ้างทางโภชนาการ มีการใช้คุณค่าในการ
ส่งเสริมการขาย หรือระบุกลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริมการขาย ต้องแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการแบบ
เต็มตามข้อ 1.1 ของบัญ ชีห มายเลข 1 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง ฉลาก
โภชนาการ
(2) แสดงค่ า พลั ง งาน น้ า ตาล ไขมั น และโซเดี ย มแบบจี ดี เอ ของอาหารตามข้ อ 3
ให้เป็นไปตามรูปแบบและเงื่อนไขตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี
(3) แสดงข้อความว่า “บริโภคแต่น้อยและออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ” ด้วยตัวอักษรหนาทึบ
เห็นได้ชัดเจน สีของตัวอักษรตัดกับสีพืนของกรอบ และสีของกรอบตัดกับสีพืนฉลาก ส้าหรับอาหาร
ตามข้อ 3 (1) - (3)
ทังนี อาหารตามข้อ 3 ที่บรรจุในภาชนะบรรจุย่อย ซึ่งมีเนือที่ฉลากด้านหน้าน้อยกว่า
65 ตารางเซนติเมตรและจัดรวมในหีบห่อพร้อมจ้าหน่าย และไม่อาจแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน
น้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ ไว้ที่ฉลากของภาชนะบรรจุย่อยได้ ให้แสดงฉลากไว้ที่หีบห่อ
พร้อมจ้าหน่าย โดยให้ค้านวณการแสดงฉลากโภชนาการและค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียม
แบบจีดีเอของภาชนะบรรจุย่อย แต่หากประสงค์จะแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้าตาล
ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอไว้ที่ฉลากของภาชนะบรรจุย่อย ต้องปฏิบัติตามประกาศนี
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ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ผลิต หรือผู้น้าเข้าอาหารอื่นนอกเหนือจากอาหารตามข้อ 3 มีความประสงค์
จะแสดงค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอในฉลากของอาหาร การแสดงฉลากดังกล่าว
ต้องเป็นไปตามประกาศนี
ข้อ 7 ให้ฉลากอาหารตามข้อ 3 (1) (1.4) (1.6) (1.7) และอาหารตามข้อ 3 (6)
(7) (8) (9) (10) (11) (12) และ (13) ที่ไม่เป็นไปตามที่ประกาศฉบับนีใช้บังคับยังคงจ้าหน่ายได้ต่อไป
ทังนี ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ประกาศฉบับนีใช้บังคับ
ข้อ 8 อาหารตามข้อ 3 ที่ มี การแสดงค่ าพลั งงาน น้ าตาล ไขมั น และโซเดีย มแบบ
จีดีเอไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนีใช้บังคับ และมีการแสดงปริมาณโซเดียมไม่สอดคล้องกับปริมาณโซเดียม
ที่แนะน้าต่อวันตามประกาศฉบับนี ยังคงจ้าหน่ายได้ต่อไป ทังนี ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ประกาศ
ฉบับนีใช้บังคับ
ข้อ 9 ให้ฉลากอาหารตามข้อ 6 ที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี ยังคงจ้าหน่ายได้ต่อไป ทังนี
ต้องไม่เกินสองปี นับแต่วันที่ประกาศฉบับนีใช้บังคับ
ข้อ 10 ประกาศฉบับนีไม่ใช้บังคับกับ
(1) อาหารตามข้อ 3 ซึ่งผู้ปรุงเป็นผู้จ้าหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภค
(2) อาหารตามข้อ 3 ซึ่งได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขก้าหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการแสดง
สารอาหารบนฉลากไว้แล้วโดยเฉพาะ
ข้อ 11 ประกาศฉบับนี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๓๙๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ
--------------------------------------------------การแสดงค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ ของอาหารให้เป็นไปตามรูปแบบ
และเงื่อนไข ดังนี
1. รูปแบบตามจีดีเอ (Guideline Daily Amounts; GDAs) ให้เป็นดังนี
1.1 รูปทรงกระบอกหัวท้ายมนแนวตังเรียงติดกันจ้านวน ๔ แท่ง เพื่อแสดงค่าพลังงาน
น้าตาล ไขมัน และโซเดียม ตามล้าดับ
1.2 สีขอบของทรงกระบอกให้แสดงสีใดสีหนึ่ง ดังต่อไปนี คือ สีด้า หรือสีน้าเงินเข้ม หรือ
สีขาว แล้วแต่กรณีและต้องตัดกับสีพืนของฉลาก
1.3 สีพืนภายในรูปทรงกระบอกต้องเป็นสีขาว เท่านัน
1.4 เส้นขีดภายในรูปทรงกระบอกทุกเส้นให้เป็นเส้นสีด้าหรือสีน้าเงินเข้ม และต้องเป็น
สีเดียวกับสีตัวอักษรที่แสดงภายในรูปทรงกระบอก
1.5 ให้แสดงไว้ที่ส่วนหน้าของฉลาก ที่เห็นได้ง่ายและอ่านได้ชัดเจน
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3

2. เงื่อนไขการแสดงฉลากให้แสดงค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียม ด้วยรูปแบบและ
ขนาดตัวอักษรที่เห็นได้ง่ายและอ่านได้ชัดเจน ไว้ในรูปทรงกระบอกเรียงตามล้าดับ ดังนี
2.1 ส่วนที่ 1 แสดงข้อความ “พลังงาน” “น้าตาล” “ไขมัน” และ “โซเดียม” ด้วยสีเดียวกัน
กับเส้นขีดภายในรูปทรงกระบอก
2.2 ส่วนที่ 2 แสดงค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียม เป็นค่าต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์
ที่ค้านวณได้จากปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคคูณจ้านวนหน่วยบริโภค ด้วยสีเดียวกับเส้นขีดภายในรูปทรงกระบอก
หน่วยของพลังงานเป็น กิโลแคลอรี
หน่วยของน้าตาลเป็น กรัม หรือ ก.
หน่วยของไขมันเป็น กรัม หรือ ก.
หน่วยของโซเดียมเป็น มิลลิกรัม หรือ มก.
2.3 ส่วนที่ 3 แสดงค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียมเป็นร้อยละ ดังนี
ค่าพลังงานเป็นร้อยละของพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี
ค่าน้าตาลคิดเป็นร้อยละของน้าตาล 65 กรัม
ค่าไขมันคิดเป็นร้อยละของไขมัน ๖๕ กรัม
ค่าโซเดียมคิดเป็น 2,000 มิลลิกรัม

-23. แสดงข้อความด้วยขนาดตัวอักษรที่เห็นได้ง่ายและอ่านได้ชัดเจน ดังนี
3.1 “คุณค่าทางโภชนาการต่อ...” (ความที่เว้นไว้ให้แสดงปริมาณที่เข้าใจได้ง่ายของหนึ่ง
หน่วยบรรจุภัณฑ์ เช่น ต่อ 1 ถ้วย ต่อ 1 ซอง ต่อ 1 กล่อง ต่อ 1 ถุง) โดยแสดงไว้เหนือรูปทรงกระบอก
3.2 “ควรแบ่งกิน …ครัง” (ความที่เว้นไว้ให้แสดงจ้านวนครังที่แนะน้าให้กิน ส้าหรับใน
กรณี ที่ ห นึ่ ง หน่ ว ยบรรจุ ภั ณ ฑ์ มี ป ริ ม าณมากกว่ า หนึ่ ง หน่ ว ยบริ โ ภค) โดยแสดงไว้ ใ ต้ ข้ อ ความ “คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการต่อ...”
3.3 “*คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน” ไว้ใต้รูปทรงกระบอก

