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ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เล่ม ตอนพิเศษ
วันที่

พุทธศักราช

(2)

คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร
เรือ่ ง แนวปฏิบตั ิในการแสดงฉลากสําหรับสินค้าเกษตร
1. เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
หรือผู้ท่เี ลขาธิการมอบหมายน
างอ นายพิศาล พงศาพิชณ์ทยั ศิลปนภาพร

ประธานกรรมการ

2. ผู้แทนกรมการข้ าว
นายณราวุฒิ ปิ ยโชติสกุลชัย
นางสาวสมใจ แก้ วสร

กรรมการ

3. ผู้แทนกรมการค้ าภายใน
นายนิรวัชช์ รังสีกาญจน

กรรมการ

4. ผู้แทนกรมประมง
นางภัสราภา แก้ วเนิน
นางสาวอัณชิรา วณีวงศ์

กรรมการ

5. ผู้แทนกรมปศุสตั ว์
นายอนุชา มุมอ่อน
นายเอกชัย ก่อเกียรติสกุลชัย

กรรมการ

6. ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร
นายภูวสินธ์ ชูสนิ ธ์
นางสาวนุจรี ชินสุทธิ์

กรรมการ

7. ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์
นางสาวอรเกตน์เก้ า พัฒนากุล

กรรมการ

8. ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
นางนาตยา สีทบั ทิม

กรรมการ

9. ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
นางสาวยุพา เหล่าจินดาพันธ์

กรรมการ

(3)
10. ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
นายฐิตินันธ์ สิงหา

กรรมการ

11. ผู้แทนคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาํ พร เสน่ห์

กรรมการ

12. ผู้แทนสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
นางสาวพิชชาภรณ์ อาชววงศ์ทพิ ย์

กรรมการ

13. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายอนันต์ จํานาญศิลป์
นางขวัญทวี พ่อค้ าทอง

กรรมการ

14. นางอรทัย ศิลปนภาพร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาฉลากอาหาร

กรรมการ

15. ผู้แทนสํานักกําหนดมาตรฐาน
สํานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
นางสาวดวิษา ไพบูลย์ศิริ

กรรมการและเลขานุการ

(4)
ฉลากเป็ นสื่อสําคัญที่ผ้ ูผลิตใช้ ส่ อื สารข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ และหน่ วยงานภาครัฐมีหน้ าที่ในการกํากับ
ดูแลเพื่อให้ ม่นั ใจว่าข้ อมูลเหล่านั้นเป็ นข้ อมูลที่ถูกต้ อง ชัดเจน ไม่เป็ นการหลอกลวง และเพียงพอให้ ผ้ ู
ซื้อสามารถตัดสินใจซื้อได้ อย่างเหมาะสม
สํานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ (มกอช.) มีพันธกิจในการกําหนดมาตรฐาน
สิ น ค้ า เกษตรภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานสิน ค้ า เกษตร พ.ศ. 2551 และที่แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ที่ผ่านมา มกอช. ได้ กาํ หนดมาตรฐานสินค้ าเกษตรประเภทมาตรฐานสินค้ า สําหรับสินค้ าเกษตรที่ใช้
เป็ นอาหารและที่ไม่ ใช้ เป็ นอาหารแล้ วมากกว่ า 120 เรื่ อง ซึ่งในมาตรฐานแต่ ละเรื่ องมีข้อกําหนด
ด้ านการแสดงฉลาก ที่ต้องอ้ างอิงกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้ องและมาตรฐานสากล ซึ่งมีความ
หลากหลาย และในบางกรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในการอ้ างอิง ดังนั้น คณะกรรมการมาตรฐาน
สินค้ าเกษตรจึงเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินค้ าเกษตร เรื่อง แนวทางการแสดงฉลากสําหรับสินค้ าเกษตร
ให้ เป็ นแนวทางหลักด้ านข้ อกําหนดการแสดงฉลากสําหรับสินค้ าเกษตรทั้งที่ใช้ เป็ นอาหารและที่ไม่ใช้
เป็ นอาหาร เพื่อให้ สะดวกในการอ้ างอิงอย่างถูกต้ องและสอดคล้ องกับแนวทางการแสดงฉลากสากล
มาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้กาํ หนดขึ้นโดยใช้ เอกสารต่อไปนี้เป็ นแนวทาง
CXS 1-1985 (Revised in 2018). General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods.
กระทรวงสาธารณสุข. 2557. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การ
แสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ.
กระทรวงสาธารณสุข. 2560. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 383) พ.ศ. 2560 เรื่อง การ
แสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2).
กระทรวงสาธารณสุข. 2560. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กําหนด
วิธกี ารผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้ สดบางชนิด และการแสดง
ฉลาก.
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค. 2543. ประกาศคณะกรรมการว่ าด้ วยฉลาก ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2543) เรื่อง ให้ ข้าวสารบรรจุถุงเป็ นสินค้ าที่ควบคุมฉลาก.
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค. 2543. ประกาศคณะกรรมการว่ าด้ วยฉลาก ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2543) เรื่อง ให้ ข้าวสารบรรจุถุงเป็ นสินค้ าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2).
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2556. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพและวิธเี ก็บรักษาเมล็ดพันธุค์ วบคุม.

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัตใิ นการแสดงฉลากสําหรับสินค้าเกษตร
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
----------------------------ด้ วยคณะกรรมการมาตรฐานสิน ค้ าเกษตร เห็ น สมควรกํ าหนดมาตรฐานสิน ค้ าเกษตร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการแสดงฉลากสําหรับสินค้าเกษตร เป็นมาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ในการประชุมครั้งที่
.../25... เมื่อวันที่ ........................................ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศ
กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการแสดงฉลากสําหรับสินค้าเกษตร มาตรฐานเลขที่ มกษ.
XXXX-256X ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕6X

(
)
รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1

มกษ. XXXX-256X

มาตรฐานสินค้าเกษตร

แนวทางการแสดงฉลากสําหรับสินค้าเกษตร
1.

ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานนี้กาํ หนดแนวทางการแสดงฉลากของสินค้ าเกษตรทั้งที่ใช้ เป็ นอาหารและที่ไม่ ใช้ เป็ น
อาหาร อยู่ ในบรรจุ ภัณฑ์สาํ หรั บผู้ บริ โภคหรื อผู้ใช้ หรื อภาชนะบรรจุ ท่ีไม่ ได้ จาํ หน่ ายโดยตรงต่ อ
ผู้บริโภคหรือผู้ใช้
1.2 มาตรฐานนี้ไม่ ครอบคลุมการแสดงฉลากของสินค้ าเกษตรที่อยู่ในรูปแบบบัลก์ (bulk) ซึ่งเป็ น
สินค้ าเกษตรที่ไม่ได้ บรรจุหีบห่อ และสินค้ าเกษตรนั้นสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวสัมผัสของพาหนะที่ใช้
ขนส่งสินค้ าเกษตร และบรรยากาศ

2.

นิยาม
ความหมายของคําที่ใช้ ในมาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้

2.1

ผู้บริโภค (consumer) หมายถึง ผู้ซ้ ือหรือผู้ได้ รับสินค้ าเกษตรที่ใช้ เป็ นอาหารเพื่อความต้ องการส่วน
บุคคล

2.2

ผู้ใช้ (user) หมายถึง ผู้ซ้ ือหรือผู้ได้ รับสินค้ าเกษตรที่ไม่ใช้ เป็ นอาหารเพื่อความต้ องการส่วนบุคคล

2.3

ภาชนะบรรจุ (container) หมายถึง บรรจุภัณฑ์ของสินค้ าเกษตรสําหรับการส่งมอบให้ ผ้ ูบริโภคเป็ น
ชิ้นเดี่ยว ไม่ ว่าจะปิ ดสนิทหรือไม่ กต็ าม และรวมถึงสิ่งห่ อหุ้ มด้ วย โดยภายในอาจรวมบรรจุ ภัณฑ์
หลายชิ้นหรือหลายประเภทไว้ ได้

2.4

ที่บรรจุ หี บห่ อแล้ ว (prepackaged) หมายถึง การบรรจุ หรื อจั ดเตรี ยมอาหารไว้ ในภาชนะบรรจุ
ล่วงหน้ า พร้ อมสําหรับการเสนอให้ กบั ผู้บริโภคหรือผู้ใช้

2.5

ภาชนะบรรจุ ท่ไี ม่ได้ จาํ หน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้ (non-retail container) หมายถึง ภาชนะ
บรรจุท่มี ิได้ มุ่งหมายให้ จาํ หน่ายโดยตรงให้ กบั ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ สินค้ าเกษตรพร้ อมภาชนะบรรจุน้ัน
ไม่ ได้ จาํ หน่ ายโดยตรงต่ อผู้บริโภคหรือผู้ใช้ แต่ มีไว้ สาํ หรับทํากิจกรรมทางธุรกิจ1 ต่ อไป ก่อนจะ
นําเสนอให้ ผ้ ูบริโภคหรือผู้ใช้

2.6

วันที่ผลิต (date of manufacture) หมายถึง วันที่สินค้ าเกษตรกลายเป็ นผลิตภัณฑ์ตามที่ได้ ระบุไว้ ท่ี
ฉลาก วันที่ผลิตนี้ไม่ใช่การบ่งบอกความคงทนของผลิตภัณฑ์

1

กิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การผลิต การแปรรู ป การแปรสภาพ การบรรจุ การแบ่งบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ ง การจําหน่าย หรื อการแบ่งจําหน่าย

ร่าง มกษ. ฉลาก สําหรับเวียนขอข้ อคิดเห็นและสัมมนา CDP

มกษ. XXXX-256X

2

2.7

วันที่บรรจุ หีบห่ อ (date of packaging) หมายถึง วันที่บรรจุ สินค้ าเกษตรในภาชนะบรรจุ ท่ีพร้ อม
จําหน่าย วันที่บรรจุน้ ีไม่ใช่การบ่งบอกความคงทนของผลิตภัณฑและให้ หมายความรวมถึงวันที่บรรจุ
ด้ วย

2.8

วันที่ควรบริโภคก่อน หรือวันที่คงคุณภาพสมบูรณ์ก่อน (best before date หรือ best quality before
date) หมายถึง วันที่ระบุระยะเวลาสิ้นสุดของสินค้ าภายใต้ เงื่อนไขการเก็บรั กษาที่แสดงไว้ โดย
ระหว่างนี้ผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่ได้ ถูกเปิ ดจะยังวางจําหน่ายได้ และยังคงลักษณะเฉพาะใด ที่ได้ กล่าวเป็ น
นัย หรือแสดงการกล่าวอ้ างไว้ อย่างไรก็ตามหลังจากวันนี้ อาหารอาจยังเป็ นที่ยอมรับให้ บริโภคได้

2.9

วันหมดอายุ หรือ ใช้ ภายในวันที่ (expiration date หรือ use-by date) หมายถึง วันที่ระบุระยะเวลา
สิ้นสุดของสินค้ าภายใต้ เงื่อนไขการเก็บรั กษาที่แสดงไว้ โดยหลังจากวันนี้ไม่ ควรขายหรือบริโภค
ผลิตภัณฑ์น้ัน เนื่องจากเหตุผลด้ านความปลอดภัยและคุณภาพ

2.10

วันที่ล่วงอายุ (passed-expiry date) หมายถึง วัน เดือน ปี ที่แสดงไว้ บนฉลาก ซึ่งหลังจากวันนี้ถือว่า
อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ

2.11

ส่วนประกอบ (ingredient) หมายถึง วัตถุดิบ และสารใดๆ ก็ตาม รวมถึงวัตถุเจือปนอาหารหรือวัตถุ
ที่เติมในอาหารสัตว์ ที่ใช้ ในการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ และยังปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์สดุ ท้ ายซึ่งเป็ นไป
ได้ ท่จี ะพบในลักษณะที่เปลี่ยนรูปไปแล้ ว

2.12

ฉลาก (label) หมายถึ ง ป้ าย ตรา สิ่ งที่เป็ นรู ปภาพหรื อการอธิ บายอื่ นๆ ซึ่ งเขี ยน พิ มพ์ ฉลุ
ทําเครื่องหมาย ทําลายนูน หรือ ประทับตราบนภาชนะบรรจุสินค้ าเกษตร หรือติดกับภาชนะบรรจุ
สินค้ าเกษตร หรือติดบนสินค้ าเกษตร

2.13

การแสดงฉลาก (labelling) หมายถึง สิ่งที่เขียน พิมพ์ หรือ กราฟิ ก ที่ปรากฏบนฉลาก หรือกํากับ
ผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์ หรื อแสดงไว้ ใกล้ ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ส่งเสริมการขาย

2.14

รุ่น (lot) หมายถึง ปริมาณที่กาํ หนดไว้ แล้ วของสินค้ าที่ผลิตภายใต้ เงื่อนไขเดียวกัน

2.15

ประเทศแหล่งกําเนิด (country of origin) หมายถึง ประเทศที่ผลิตสินค้ าจากวัตถุดิบภายในประเทศ
ตนทั้งหมด หรือประเทศที่ดาํ เนินการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือลักษณะของสินค้ าเกษตรนั้นไป ทั้งนี้
ไม่รวมถึงการดําเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือลักษณะสินค้ าเกษตรเพียงเล็กน้ อย เช่น การนํามา
คัดเลือกขนาด ทําความสะอาด หรือบรรจุหีบห่อเพื่อส่งออก

3.

ข้อกําหนดทัว่ ไป

3.1

ต้ องไม่มีการแสดงฉลากของสินค้ าเกษตร ที่เป็ นเท็จ ทําให้ เข้ าใจผิด หลอกลวง หรือมีโอกาสที่ทาํ ให้
เกิดความเข้ าใจที่ผดิ พลาดเกี่ยวกับลักษณะของสินค้ าเกษตร ไม่ว่าในแง่ใดๆ

3.2

ต้ องไม่อธิบายหรือแสดงข้ อมูลบนฉลากหรือการแสดงฉลากของสินค้ าเกษตร ด้ วยการใช้ คาํ รูปภาพ
หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่อ้างถึงหรือชี้นาํ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้ อมถึงสินค้ าเกษตรอื่นใด ซึ่งอาจ
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ทําให้ เกิดความสับสน หรือมีลักษณะชี้นาํ ให้ ผ้ ูบริโภคหรือผู้ใช้ คิดว่าสินค้ าเกษตรนั้น เชื่อมโยงกับ
ผลิตภัณฑ์อ่นื
3.3

กรณีภาชนะบรรจุ ท่ีไม่ ได้ จาํ หน่ ายโดยตรงต่ อผู้บริโภคหรือผู้ใช้ หรือสินค้ าประมงมีชีวิต อาจแสดง
ข้ อมูลสินค้ าเกษตรบนฉลาก หรือในเอกสารกํากับ หรือวิธีอ่ นื ได้ ไม่ว่ากรณีใดต้ องเป็ นข้ อมูลที่ทาํ ให้
ตรวจสอบย้ อนกลับถึงสินค้ าเกษตรนั้นได้ และกรณีผ้ ูซ้ ือนําสินค้ าเกษตรไปดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ต่อ ต้ องมีข้อมูลที่จาํ เป็ นเพื่อให้ ผ้ ูซ้ ือสามารถแสดงฉลากสินค้ าเกษตรนั้นในการจําหน่ายให้ ผ้ ูบริโภค
ต่อไปได้

3.4

การพิ จารณาว่ าสินค้ าเกษตรในบรรจุ ภัณฑ์ใดเป็ นบรรจุ ภัณฑ์สาํ หรับผู้บริโภคหรือผู้ใช้ หรื อเป็ น
ภาชนะบรรจุท่ไี ม่ได้ จาํ หน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้ ให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจสินค้ าเกษตรนั้นเป็ น
ผู้พิจารณา

3.5

ฉลากสินค้ าเกษตรบนภาชนะบรรจุต้องไม่หลุดหรือแยกออกจากภาชนะบรรจุ

3.6

ข้ อความที่ต้องแสดงบนฉลากตามมาตรฐานนี้หรือมาตรฐานสินค้ าที่เกี่ยวข้ องต้ องชัดเจน เด่ นชัด
ไม่ลบเลือน และอ่านออกได้ ทนั ทีในสภาวะปกติของการซื้อและการใช้ ของผู้บริโภคหรือผู้ใช้

3.7

กรณีท่มี ีส่งิ ห่ อหุ้มภาชนะบรรจุ สิ่งห่ อหุ้มนั้นต้ องแสดงข้ อมูลที่จาํ เป็ น หรือฉลากของภาชนะบรรจุ
ต้ องอ่านออกได้ ทนั ทีผ่านสิ่งห่อหุ้มนั้น หรือสิ่งห่อหุ้มนั้นต้ องไม่ปิดบังฉลาก

4.

ข้อกําหนดการแสดงฉลากของสินค้าเกษตรทีใ่ ช้เป็ นอาหาร

4.1

ผัก

4.1.1

บรรจุภณ
ั ฑ์สําหรับผูบ้ ริโภค
1) ชื่อสินค้ าเกษตรโดยแสดงเป็ นชื่อสามัญ หากมองไม่เห็นจากภายนอก
อาจแสดงชื่อพันธุ์ ชนิด หรือชื่อทางการค้ าเพิ่มเติมได้
2) ชั้นคุณภาพ (ถ้ ามีการจัดชั้นคุณภาพ)
3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ ามีการจัดขนาด)
4) ปริมาณสุทธิให้ ใช้ ระบบเมตริก
5) ชื่อและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสินค้ า หรือผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก หรือ
ผู้ขายสินค้ าเกษตร อย่างหนึ่งอย่างใด
สินค้ าผักบางชนิดอาจต้ องแสดงเลขสถานที่ผลิตหรือเลขสถานที่นาํ เข้ า2 เพิ่มเติม
6) ประเทศแหล่งกําเนิด ยกเว้ นกรณีผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่ อง กําหนดวิธีการผลิต เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรื อผลไม้สดบาง

ชนิด และการแสดงฉลาก (ข้ อ 6.5.3)
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บางกรณี อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภูมิภาคหรือชื่อท้ องถิ่นของสถานที่เพิ่มเติม
7) การระบุร่นุ
สินค้ าผักบางชนิ ด3 อาจต้ องแสดงรหั สสัญลักษณ์หรื อรูปแบบใดๆ ที่บ่งชี้ รุ่นการผลิ ต
เพิ่มเติม
8) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต หรือวันที่บรรจุ หรือวันที่เก็บเกี่ยว ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
ของผักแต่ละชนิด)
9) ภาษา
กรณีท่นี าํ เข้ าและผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทย แต่จะมีภาษา
ต่างประเทศด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออก ให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้
4.1.2

ภาชนะบรรจุทีไ่ ม่ได้จําหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ ริโภค
1) ชื่อสินค้ าเกษตร
อาจแสดงชื่อพันธุ์ ชนิด หรือชื่อทางการค้ าเพิ่มเติมได้
2) ชั้นคุณภาพ (ถ้ ามีการจัดชั้นคุณภาพ)
3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ ามีการจัดขนาด)
4) ปริมาณสุทธิให้ ใช้ ระบบเมตริก
5) ชื่อและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสินค้ า หรือผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก หรือ
ผู้ขายสินค้ าเกษตร อย่างหนึ่งอย่างใด
สินค้ าผักบางชนิดอาจต้ องแสดงเลขสถานที่ผลิตหรือเลขสถานที่นาํ เข้ า2 เพิ่มเติม
6) ประเทศแหล่งกําเนิด ยกเว้ นกรณีผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ
บางกรณี อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภูมิภาคหรือชื่อท้ องถิ่นของสถานที่เพิ่มเติม
7) การระบุร่นุ
สิน ค้ า ผักบางชนิด 3 อาจต้ องแสดงรหั สสัญลั กษณ์หรื อรูปแบบใดๆ ที่บ่ งชี้ รุ่นการผลิ ต
เพิ่มเติม
8) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต หรือวันที่บรรจุ หรือวันที่เก็บเกี่ยว ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
ของผักแต่ละชนิด)
9) ภาษา
กรณีท่นี าํ เข้ าและผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทย แต่จะมีภาษา
ต่างประเทศด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออก ให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้

3

ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่ อง กําหนดวิธีการผลิต เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรื อผลไม้สดบาง

ชนิด และการแสดงฉลาก (ข้ อ 6.7.3)
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ผลไม้

4.2.1

บรรจุภณ
ั ฑ์สําหรับผูบ้ ริโภค
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1) ชื่อสินค้ าเกษตรโดยแสดงเป็ นชื่อสามัญ หากมองไม่เห็นจากภายนอก
อาจแสดงชื่อพันธุ์ ชนิด หรือชื่อทางการค้ าเพิ่มเติมได้
2) ชั้นคุณภาพ (ถ้ ามีการจัดชั้นคุณภาพ)
3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ ามีการจัดขนาด)
4) ปริมาณสุทธิให้ ใช้ ระบบเมตริก
5) ชื่อและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสินค้ า หรือผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก หรือ
ผู้ขายสินค้ าเกษตร อย่างหนึ่งอย่างใด
สินค้ าผลไม้ บางชนิดอาจต้ องแสดงเลขสถานที่ผลิตอาหารหรือเลขสถานที่นาํ เข้ า2 เพิ่มเติม
6) ประเทศแหล่งกําเนิด ยกเว้ นกรณีผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ
บางกรณี อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภูมิภาคหรือชื่อท้ องถิ่นของสถานที่เพิ่มเติม
7) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต หรือวันที่บรรจุ หรือวันที่เก็บเกี่ยว ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
ของผลไม้ แต่ละชนิด)
8) การระบุร่นุ
สินค้ าผลไม้ บางชนิด3 อาจต้ องแสดงรหัสสัญลักษณ์หรือรูปแบบใดๆ ที่บ่งชี้รุ่นการผลิต
เพิ่มเติม
9) ภาษา
กรณีท่นี าํ เข้ าและผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทย แต่จะมีภาษา
ต่างประเทศด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออก ให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้
4.2.2

ภาชนะบรรจุทีไ่ ม่ได้จําหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ ริโภค
1) ชื่อสินค้ าเกษตร
อาจแสดงชื่อพันธุ์ ชนิด หรือชื่อทางการค้ าเพิ่มเติมได้
2) ชั้นคุณภาพ (ถ้ ามีการจัดชั้นคุณภาพ)
3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ ามีการจัดขนาด)
4) ปริมาณสุทธิให้ ใช้ ระบบเมตริก
5) ชื่อและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสินค้ า หรือผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก หรือผู้ขาย
สินค้ าเกษตร อย่างหนึ่งอย่างใด
สินค้ าผลไม้ บางชนิดอาจต้ องแสดงเลขสถานที่ผลิตอาหารหรือเลขสถานที่นาํ เข้ า2 เพิ่มเติม
6) ประเทศแหล่งกําเนิด ยกเว้ นกรณีผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ
บางกรณี อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภูมิภาคหรือชื่อท้ องถิ่นของสถานที่เพิ่มเติม
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7) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต หรือวันที่บรรจุ หรือวันที่เก็บเกี่ยว ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
ของผลไม้ แต่ละชนิด)
8) การระบุร่นุ
สินค้ าผลไม้ บางชนิด3 อาจต้ องแสดงรหัสสัญลักษณ์หรือรูปแบบใดๆ ที่บ่งชี้รุ่นการผลิต
เพิ่มเติม
9) ภาษา
กรณีท่นี าํ เข้ าและผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทย แต่จะมีภาษา
ต่างประเทศด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออก ให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้
4.3

ข้าว

4.3.1

บรรจุภณ
ั ฑ์สําหรับผูบ้ ริโภค4
1) ชื่ อ สิ น ค้ าเกษตร โดยให้ ระบุ ช่ ื อ ประเภทหรื อ ชนิ ด ของข้ าว (โดยอาจแสดงชื่ อ เป็ น
ภาษาอังกฤษควบคู่กนั ได้ )
อาจระบุช่ ือสายพันธุ์ กรณีจาํ หน่ายเป็ นข้ าวเฉพาะพันธุแ์ ละต้ องการระบุช่ือพันธุข์ ้ าว
ในกรณีท่มี ีการผสมหรือเจือปนข้ าวสารอื่นนอกจากที่ระบุช่ือประเภทหรือชนิดของข้ าวสารนั้น
ในฉลาก ให้ ระบุจาํ นวนและชนิดของข้ าวสารอื่นที่เป็ นส่วนผสมหรือเจือปนนั้นไว้ บนฉลากด้ วย
2) ชั้นคุณภาพ (ถ้ ามีการจัดชั้นคุณภาพ)
3) ปริมาณสุทธิให้ ใช้ ระบบเมตริก
4) ชื่อและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสินค้ า หรือผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก หรือ
ผู้ขายสินค้ าเกษตร อย่างหนึ่งอย่างใด
5) ประเทศแหล่งกําเนิด ยกเว้ นกรณีผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ
บางกรณี อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภูมิภาคหรือชื่อท้ องถิ่นของสถานที่เพิ่มเติม
6) การแสดงวันที่ (วันเดือนและปี หรือ เดือนและปี โดยมีข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน”
กํากับไว้ ด้วย)
7) วิธกี ารใช้ หรือวิธกี ารหุงต้ ม
8) ภาษา
กรณีท่นี าํ เข้ าและผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทย แต่จะมีภาษา
ต่างประเทศด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออก ให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้

4

ต้องปฏิ บตั ิตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 และ (ฉบับที่ 383) พ.ศ. 2560 รวมถึงประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) เรื่ อง ให้ขา้ วสารบรรจุ ถุงเป็ นสิ นค้าที่ ควบคุ มฉลาก และ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) เรื่ อง
ให้ขา้ วสารบรรจุถุงเป็ นสิ นค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2)
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ภาชนะบรรจุทีไ่ ม่ได้จําหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ ริโภค
1) ชื่ อ สิ น ค้ าเกษตร โดยให้ ระบุ ช่ ื อ ประเภทหรื อ ชนิ ด ของข้ าว (โดยอาจแสดงชื่ อ เป็ น
ภาษาอังกฤษควบคู่กนั ได้ )
อาจระบุช่ือสายพันธุ์ กรณีจาํ หน่ายเป็ นข้ าวเฉพาะพันธุแ์ ละต้ องการระบุช่ือพันธุข์ ้ าว
2) ชั้นคุณภาพ (ถ้ ามีการจัดชั้นคุณภาพ)
3) ปริมาณสุทธิให้ ใช้ ระบบเมตริก
4) ชื่อและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสินค้ า หรือผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก หรือ
ผู้ขายสินค้ าเกษตร อย่างหนึ่งอย่างใด
5) ประเทศแหล่งกําเนิด ยกเว้ นกรณีผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ
บางกรณี อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภูมิภาคหรือชื่อท้ องถิ่นของสถานที่เพิ่มเติม
6) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต หรือวันที่บรรจุ แล้ วแต่กรณี)
7) ภาษา
กรณีท่นี าํ เข้ าและผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทย แต่จะมีภาษา
ต่างประเทศด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออก ให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้

4.4

ธัญพืชอื่นและถัวเมล็
่ ดแห้ง

4.4.1

บรรจุภณ
ั ฑ์สําหรับผูบ้ ริโภค
1) ชื่อสินค้ าเกษตร
อาจระบุช่ ือพันธุ์ ชนิด หรือชื่อทางการค้ าเพิ่มเติมได้
2) ชั้นคุณภาพ (ถ้ ามีการจัดชั้นคุณภาพ)
3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ ามีการจัดขนาด)
4) ปริมาณสุทธิให้ ใช้ ระบบเมตริก
5) ชื่อและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสินค้ า หรือผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก หรือ
ผู้ขายสินค้ าเกษตร อย่างหนึ่งอย่างใด
6) ประเทศแหล่งกําเนิด ยกเว้ นกรณีผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ
7) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต หรือ วันที่บรรจุ แล้ วแต่กรณี)
บางกรณี อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภูมิภาคหรือชื่อท้ องถิ่นของสถานที่เพิ่มเติม
8) ภาษา
กรณีท่ีนาํ เข้ าและผลิตเพื่อจําหน่ ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทย แต่จะมีภาษา
ต่างประเทศด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออก ให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้
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ภาชนะบรรจุทีไ่ ม่ได้จําหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ ริโภค
1) ชื่อสินค้ าเกษตร
อาจระบุช่ือพันธุ์ ชนิด หรือชื่อทางการค้ าเพิ่มเติมได้
2) ชั้นคุณภาพ (ถ้ ามีการจัดชั้นคุณภาพ)
3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ ามีการจัดขนาด)
4) ปริมาณสุทธิให้ ใช้ ระบบเมตริก
5) ชื่อและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสินค้ า หรือผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก หรือ
ผู้ขายสินค้ าเกษตร อย่างหนึ่งอย่างใด
6) ประเทศแหล่งกําเนิด ยกเว้ นกรณีผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ
บางกรณี อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภูมิภาคหรือชื่อท้ องถิ่นของสถานที่เพิ่มเติม
7) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต หรือ วันที่บรรจุ แล้ วแต่กรณี)
8) ภาษา
กรณีท่ีนาํ เข้ าและผลิตเพื่อจําหน่ ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทย แต่ จะมีภาษา
ต่างประเทศด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออก ให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้

4.5

ประมง

4.5.1

บรรจุภณ
ั ฑ์สําหรับผูบ้ ริโภค
1) ชื่อสินค้ าเกษตร
อาจระบุช่ือสายพันธุ์ หรือชนิด หรือประเภท หรือรูปแบบ หรือลักษณะ (แล้ วแต่กรณี)
2) ชั้นคุณภาพ (ถ้ ามีการจัดชั้นคุณภาพ)
3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ ามีการจัดขนาด)
4) รายการส่วนประกอบ (ถ้ ามี)
5) ปริมาณสุทธิให้ ใช้ ระบบเมตริก
6) ชื่อและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ แล้ วแต่กรณี ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่อยู่ของผู้กระจาย
สินค้ า หรือผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก หรือผู้ขายสินค้ าเกษตร เพิ่มเติมได้
อาจแสดงเครื่องหมายการค้ าได้ (ถ้ ามี)
7) ประเทศแหล่งกําเนิด ยกเว้ นกรณีผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ
บางกรณีอาจแสดงแหล่งผลิต แหล่งจับ หรือมีเอกสารแหล่งที่มา หรือ หนังสือกํากับการ
จําหน่ายสัตว์นาํ้ เพิ่มเติมได้ (แล้ วแต่กรณี)
8) การแสดงวันที่ (แสดงวันที่ผลิต วันที่บรรจุ วันที่ควรบริโภคก่อน วันที่หมดอายุ แล้ วแต่
กรณี)
9) การระบุร่นุ (แล้ วแต่กรณี)
10) คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถ้ ามี)
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11) คําแนะนําในการบริโภค (ถ้ ามี)
12) ภาษา
กรณีท่นี าํ เข้ าและผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทย แต่จะมีภาษา
ต่างประเทศด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออก ให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้
4.5.2

ภาชนะบรรจุทีไ่ ม่ได้จําหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ ริโภค
1) ชื่อสินค้ าเกษตร
อาจระบุช่ือสายพันธุ์ หรือชนิด หรือประเภท หรือรูปแบบ หรือลักษณะ (แล้ วแต่กรณี)
2) ชั้นคุณภาพ (ถ้ ามีการจัดชั้นคุณภาพ)
3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ ามีการจัดขนาด)
4) รายการส่วนประกอบ (ถ้ ามี)
5) ปริมาณสุทธิให้ ใช้ ระบบเมตริก
6) ชื่อและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ แล้ วแต่กรณี ทั้งนี้ อาจแสดงชื่อและที่อยู่ของผู้กระจาย
สินค้ า หรือผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก หรือผู้ขายสินค้ าเกษตร เพิ่มเติมได้
อาจแสดงเครื่องหมายการค้ าด้ วยได้ (ถ้ ามี)
7) ประเทศแหล่งกําเนิด ยกเว้ นกรณีผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ
บางกรณีอาจแสดงแหล่งผลิต แหล่งจับ หรือมีเอกสารแหล่งที่มา หรือ หนังสือกํากับการ
จําหน่ายสัตว์นาํ้ เพิ่มเติมได้ (แล้ วแต่กรณี)
8) การแสดงวันที่ (แสดงวันที่จับ วันที่ขนส่ง วันที่ผลิต วันที่บรรจุ วันที่ควรบริโภคก่อน วันที่
หมดอายุ แล้ วแต่กรณี)
9) การระบุร่นุ (แล้ วแต่กรณี)
10) คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถ้ ามี)
11) คําแนะนําในการบริโภค (ถ้ ามี)
12) ภาษา
กรณีท่นี าํ เข้ าและผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทย แต่จะมีภาษา
ต่างประเทศด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออก ให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้

4.5.3

สินค้าประมงมีชีวิต5
1) ชื่อสินค้ าเกษตร
อาจระบุช่ือสายพันธุ์ หรือชนิด หรือประเภท หรือแบบ หรือลักษณะ (แล้ วแต่กรณี) และ
ให้ ระบุสถานะของสินค้ าว่าเป็ นสินค้ ามีชีวิต
2) ชั้นคุณภาพ (ถ้ ามีการจัดชั้นคุณภาพ)

5

แสดงข้อมูลโดยใช้เอกสารกํากับสิ นค้าได้

ร่าง มกษ. ฉลาก สําหรับเวียนขอข้ อคิดเห็นและสัมมนา CDP

มกษ. XXXX-256X

10

3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ ามีการจัดขนาด)
4) ปริมาณสุทธิให้ ใช้ ระบบเมตริก (ถ้ ามี)
5) ชื่อและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสินค้ า หรือผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก หรือ
ผู้ขายสินค้ าเกษตร อย่างหนึ่งอย่างใด
อาจแสดงเครื่องหมายการค้ าด้ วยได้ (ถ้ ามี)
6) ประเทศแหล่งกําเนิด ยกเว้ นกรณีผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ
บางกรณีอาจแสดงแหล่งผลิต แหล่งจับ หรือมีเอกสารแหล่งที่มา หรือ หนังสือกํากับการ
จําหน่ายสัตว์นาํ้ เพิ่มเติมได้ (แล้ วแต่กรณี)
7) การแสดงวันที่ (วันที่จับ หรือวันที่ข้ นึ ท่า หรือวันที่บรรจุ หรือวันที่ขนส่ง แล้ วแต่กรณี)
8) การระบุร่นุ (ถ้ ามีเพิ่มเติมนอกเหนือจากการแสดงวันที่)
9) คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถ้ ามี)
10) ภาษา
กรณีท่นี าํ เข้ าและผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทย แต่จะมีภาษา
ต่างประเทศด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออก ให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้
4.6

ปศุสตั ว์

4.6.1

บรรจุภณ
ั ฑ์สําหรับผูบ้ ริโภค
1) ชื่อสินค้ าเกษตร บางกรณีอาจแสดงประเภทของเนื้อชิ้นส่วน
บางกรณีอาจต้ องแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ชนิดของรังนก ชนิดของพืชหรือดอกไม้
ที่เป็ นแหล่งที่มาของนํา้ ผึ้ง
2) ชั้นคุณภาพ (ถ้ ามีการจัดชั้นคุณภาพ)
3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ ามีการจัดขนาด)
4) ปริมาณสุทธิให้ ใช้ ระบบเมตริก
5) ชื่อและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสินค้ า หรือผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก หรือ
ผู้ขายอาหาร อย่างหนึ่งอย่างใด
อาจแสดงเครื่องหมายการค้ า แทนชื่อได้
6) ประเทศแหล่งกําเนิด ยกเว้ นกรณีผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ
7) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต หรือวันที่บรรจุ และ แสดงวันที่หมดอายุ หรือวันที่ควรบริโภค
ก่อน หรือวันที่คงคุณภาพสมบูรณ์ก่อน ขึ้นอยู่กบั ชนิดสินค้ า)
8) การระบุร่นุ
9) คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถ้ ามี)
10) ภาษา
กรณีท่ีนาํ เข้ าและผลิตเพื่อจําหน่ ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทย แต่ จะมีภาษา
ต่างประเทศด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออก ให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้
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ภาชนะบรรจุทีไ่ ม่ได้จําหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ ริโภค
1) ชื่อสินค้ าเกษตร บางกรณีอาจแสดงประเภทของเนื้อชิ้นส่วน
บางกรณีอาจต้ องแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ชนิดของรังนก ชนิดของพืชหรือดอกไม้
ที่เป็ นแหล่งที่มาของนํา้ ผึ้ง
2) ชั้นคุณภาพ (ถ้ ามีการจัดชั้นคุณภาพ)
3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ ามีการจัดขนาด)
4) ปริมาณสุทธิให้ ใช้ ระบบเมตริก
5) ชื่อและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสินค้ า หรือผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก หรือ
ผู้ขายอาหาร อย่างหนึ่งอย่างใด
อาจแสดงเครื่องหมายการค้ าเพิ่มเติมได้
6) ประเทศแหล่งกําเนิด ยกเว้ นกรณีผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ
7) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต หรือวันที่บรรจุ และ แสดงวันที่หมดอายุ หรือวันที่ควรบริโภค
ก่อน หรือวันที่คงคุณภาพสมบูรณ์ก่อน ขึ้นอยู่กบั ชนิดสินค้ า)
8) การระบุร่นุ
9) คําแนะนําในการเก็บรักษา และคําแนะนําในการขนส่ง (ถ้ ามี)
10) ภาษา
กรณีท่ีนาํ เข้ าและผลิตเพื่อจําหน่ ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทย แต่ จะมีภาษา
ต่างประเทศด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออก ให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้

5.

ข้อกําหนดการแสดงฉลากของสินค้าเกษตรทีไ่ ม่ใช้เป็ นอาหาร

5.1

สมุนไพร (ใช้เป็ นวัตถุดิบสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร)

5.1.1

ภาชนะบรรจุทีไ่ ม่ได้จําหน่ายโดยตรงต่อผูใ้ ช้
1) ชื่อสินค้ าเกษตร โดยแสดงเป็ นชื่อสามัญ
ระบุช่ ือวิทยาศาสตร์หากมีการจําแนกย่อยในระดับตํ่ากว่า species
ระบุสายพันธุ์ (strains) (กรณีท่จี าํ เป็ น)
2) ชั้นคุณภาพ
3) ส่วนของพืช
4) แบบ
5) ปริมาณสุทธิให้ ใช้ ระบบเมตริก
6) ชื่อและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสินค้ า หรือผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก อย่าง
หนึ่งอย่างใด
7) ประเทศแหล่งกําเนิด
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บางกรณี อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภูมิภาคหรือชื่อท้ องถิ่นของสถานที่เพิ่มเติม
8) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต หรือ วันที่บรรจุ หรือ วันหมดอายุ)
9) อายุเก็บเกี่ยวหรือระยะเก็บเกี่ยว หรือระยะการเจริญเติบโต (ถ้ ามี)
10) คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถ้ ามี)
11) ข้ อแนะนําในการใช้ (ถ้ ามี)
12) ภาษา
กรณีท่นี าํ เข้ าและผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทย แต่จะมีภาษา
ต่างประเทศด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออก ให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้
5.2

พืชทีไ่ ม่ใช่อาหาร6

5.2.1

บรรจุภณ
ั ฑ์สําหรับผูใ้ ช้
1) ชื่อสินค้ าเกษตร
อาจระบุช่ ือสายพันธุ์ หรือเครื่องหมายการค้ า (ถ้ ามี) เพิ่มเติม
2) ชั้นคุณภาพ (ถ้ ามีการจัดชั้นคุณภาพ)
3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ ามีการจัดขนาด)
4) ปริมาณสุทธิให้ ใช้ ระบบเมตริก หรือจํานวนนับ
5) ชื่อและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสินค้ า หรือผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก หรือ
ผู้ค้าอย่างหนึ่งอย่างใด
6) ประเทศแหล่งกําเนิด ยกเว้ นกรณีผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ
บางกรณี อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภูมิภาคหรือชื่อท้ องถิ่นของสถานที่เพิ่มเติม
7) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิตหรือวันที่บรรจุ)
8) ภาษา
กรณีท่ีนาํ เข้ าและผลิตเพื่อจําหน่ ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทย แต่จะมีภาษา
ต่างประเทศด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออก ให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้

5.2.2

ภาชนะบรรจุทีไ่ ม่ได้จําหน่ายโดยตรงต่อผูใ้ ช้
1) ชื่อสินค้ าเกษตร
อาจระบุช่ือสายพันธุ์ เพิ่มเติม
2) ชั้นคุณภาพ (ถ้ ามีการจัดชั้นคุณภาพ)
3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ ามีการจัดขนาด)
4) ปริมาณสุทธิให้ ใช้ ระบบเมตริก หรือจํานวนนับ

6

ไม่รวมเมล็ดพันธุต์ าม พระราชบัญญัติพนั ธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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5) ชื่อและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสินค้ า หรือผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก หรือ
ผู้ค้าอย่างหนึ่งอย่างใด
อาจแสดงรหัสที่มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่มีอาํ นาจหน้ าที่แทนการแสดงชื่อและที่อยู่ได้
6) ประเทศแหล่งกําเนิด ยกเว้ นกรณีผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ
บางกรณี อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภูมิภาคหรือชื่อท้ องถิ่นของสถานที่เพิ่มเติม
7) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิตหรือวันที่บรรจุ)
8) ภาษา
กรณีท่นี าํ เข้ าและผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทย แต่จะมีภาษา
ต่างประเทศด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออก ให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้
5.3

เมล็ดพันธุ ์

5.3.1

บรรจุภณ
ั ฑ์สําหรับผูใ้ ช้ และภาชนะบรรจุทีไ่ ม่ได้จําหน่ายโดยตรงต่อผูใ้ ช้
1) ชนิดและชื่อพันธุข์ องเมล็ดพันธุ์ กรณีเป็ นเมล็ดพันธุค์ วบคุม ให้ ระบุ “เมล็ดพันธุค์ วบคุม7”
2) เครื่องหมายการค้ า กรณีเป็ นเมล็ดพันธุค์ วบคุม
3) ชั้นเมล็ดพันธุ์ (ถ้ ามี)
4) ปริมาณสุทธิให้ ใช้ ระบบเมตริก หรือจํานวนเมล็ดพันธุค์ วบคุม
5) ชื่อและที่อยู่ผ้ ูผลิต/ผู้รวบรวม/ผู้นาํ เข้ า กรณีเป็ นเมล็ดพันธุค์ วบคุม ให้ ระบุช่ือผู้รวบรวม
และแหล่งรวบรวม
6) การแสดงรุ่น (ถ้ ามี)
7) กรณีเป็ นเมล็ดพันธุค์ วบคุม ให้ แสดงหมายเลขพันธุพ์ ืช (พ.พ.) (พ.พ. ..../...)
8) คําแนะนําในการเก็บรักษา เช่น เก็บไว้ ในที่แห้ ง เย็น ไม่สมั ผัสแสงแดด และมีอากาศถ่ายเท
9) อัตราความงอก (ร้ อยละ)
10) ความบริสทุ ธิ์ (ร้ อยละ)
กรณีท่เี ป็ นเมล็ดพันธุข์ ้ าว ให้ ระบุ เมล็ดข้ าวพันธุอ์ ่นื ปน (... เมล็ด/500 กรัม) และข้ าว
วัชพืชที่เป็ นข้ าวแดง (... เมล็ด/500 กรัม)
11) วันเดือนปี ที่ทดสอบคุณภาพ
12) เดือนและปี ที่รวบรวมหรือนําเข้ า
13) เดือนและปี ที่ส้ นิ อายุการใช้ ทาํ พันธุ์ (ถ้ ามี)

7

เมล็ดพันธุ์พืชควบคุม 45 ชนิ ด 33 รายการ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง กําหนดชนิ ดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็ นเมล็ดพันธุ์

ควบคุม พ.ศ. 2556 ได้แก่ 1. กระเจี๊ยบเขียว 2. กระเทียมใบ 3. กะหลํ่าปลี กะหลํ่าดอก คะน้า บรอคโคลี 4. ข้าวเปลือก 5. ข้าวโพด 6. ข้าวโพดหวาน 7.
ข้า วฟ่ าง 8. แคนตาลู ป แตงเทศ เมล่ อ น 9. แตงกวา แตงร้ า น 10. แตงโม 11. ถัว่ ฝั ก ยาว 12. ถัว่ ลัน เตา 13. ถัว่ เขี ย ว 14. ถัว่ เขี ย วผิว ดํา 15. ถัว่ เหลื อง
16. ทานตะวัน 17. บวบเหลี่ยม 18. ผักกาดกวางตุง้ ผักกาดขาว 19. ผักกาดเขียว 20. ผักกาดหอม 21. ผักกาดหัว 22. ผักชี 23. ผักบุง้ จีน 24. ฝ้าย 25. พริ ก
26. ฟักทอง 27. ฟัก แฟง 28. มะระจีน มะระขี้นก 29. มะเขือยาว มะเขือม่วง มะเขือเปราะ 30. มะเขือเทศ 31. หอมหัวใหญ่ 32. มะละกอ 33. กัญชา กัญชง
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14) กรณีเป็ นเมล็ดพันธุค์ วบคุม ให้ ระบุอายุความงอกของเมล็ดพันธุค์ วบคุม
15) ถ้ ามีวัตถุอ่นื ผสมอยู่ ให้ ระบุช่ ือและอัตราส่วนของวัตถุท่ผี สม
16) กรณีเป็ นเมล็ดพันธุ์ควบคุม มีสารเคมีอันตรายตามมาตรา ๑๓ ผสมอยู่ด้วย ต้ องแจ้ งชื่อ
และอั ต ราส่ ว นของสารเคมี อั น ตรายที่ ผ สมอยู่ ใ นเมล็ ด พั น ธุ์ ค วบคุ ม ทั้ ง ต้ องแสดง
เครื่องหมายหัวกะโหลกกับกระดูกไขว้ และมีคาํ ว่า “อันตราย” ด้ วยอักษรสีแดงไว้ ด้วย
5.4

ส่วนของพืชทีใ่ ช้ขยายพันธุ ์ นอกเหนือจากเมล็ดพันธุ ์

5.4.1

บรรจุภณ
ั ฑ์สําหรับผูใ้ ช้
1) ชื่อสินค้ าเกษตร
อาจระบุช่ ือสายพันธุ์ หรือเครื่องหมายการค้ า (ถ้ ามี) เพิ่มเติม
อาจระบุลักษณะเด่นของพันธุ์ (ถ้ ามี)
2) ชั้นคุณภาพ (ถ้ ามีการจัดชั้นคุณภาพ)
3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ ามีการจัดขนาด)
4) ปริมาณสุทธิให้ ใช้ ระบบเมตริก หรือจํานวนนับ
5) ชื่อและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสินค้ า หรือผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก หรือ
ผู้ค้าอย่างหนึ่งอย่างใด
6) ประเทศแหล่งกําเนิด ยกเว้ นกรณีผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ
บางกรณี อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภูมิภาคหรือชื่อท้ องถิ่นของสถานที่เพิ่มเติม
7) การแสดงวันที่ (วันที่ปลูกหรืออายุต้นพันธุ์ วันที่ตัดต้ นพันธุ)์
8) ภาษา
กรณีท่ีนาํ เข้ าและผลิตเพื่อจําหน่ ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทย แต่จะมีภาษา
ต่างประเทศด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออก ให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้

5.4.2

ภาชนะบรรจุทีไ่ ม่ได้จําหน่ายโดยตรงต่อผูใ้ ช้
1) ชื่อสินค้ าเกษตร
อาจระบุช่ือสายพันธุ์ หรือเครื่องหมายการค้ า (ถ้ ามี) เพิ่มเติม
อาจระบุลักษณะเด่นของพันธุ์ (ถ้ ามี)
2) ชั้นคุณภาพ (ถ้ ามีการจัดชั้นคุณภาพ)
3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ ามีการจัดขนาด)
4) ปริมาณสุทธิให้ ใช้ ระบบเมตริก หรือจํานวนนับ
5) ชื่อและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสินค้ า หรือผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก หรือ
ผู้ค้าอย่างหนึ่งอย่างใด
6) ประเทศแหล่งกําเนิด ยกเว้ นกรณีผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ
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บางกรณี อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภูมิภาคหรือชื่อท้ องถิ่นของสถานที่เพิ่มเติม
7) การแสดงวันที่ (วันที่ปลูกหรืออายุต้นพันธุ์ วันที่ตัดต้ นพันธุ)์
8) ภาษา
กรณีท่ีนาํ เข้ าและผลิตเพื่อจําหน่ ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทย แต่จะมีภาษา
ต่างประเทศด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออก ให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้
5.5

อาหารสัตว์

5.5.1

บรรจุภณ
ั ฑ์สําหรับผูใ้ ช้ และภาชนะบรรจุทีไ่ ม่ได้จําหน่ายโดยตรงต่อผูใ้ ช้
1) ชื่อสินค้ าเกษตร
อาจระบุช่ ือพันธุ์ เพิ่มเติม
2) ชั้นคุณภาพ (ถ้ ามีการจัดชั้นคุณภาพ)
3) รูปแบบหรือประเภท (ถ้ ามี)
4) ส่วนประกอบ (ถ้ ามี) กรณีใช้ วัตถุท่เี ติมในอาหารสัตว์ (feed additive) ให้ ระบุชนิดและ
ปริมาณที่ใช้
5) คุณภาพทางเคมี (ถ้ ามี)
6) ปริมาณสุทธิให้ ใช้ ระบบเมตริก
7) ชื่อและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสินค้ า หรือผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก หรือ
ผู้ขายอาหาร อย่างหนึ่งอย่างใด
8) ประเทศแหล่งกําเนิด ยกเว้ นกรณีผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ
บางกรณี อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภูมิภาคหรือชื่อท้ องถิ่นของสถานที่เพิ่มเติม
9) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต หรือวันที่เก็บเกี่ยว หรือวันที่บรรจุ หรือวันที่ส่งมอบ หรือวันที่
ล่วงอายุ อย่างหนึ่งอย่างใด)
10) การระบุร่นุ (ถ้ ามี)
11) ภาษา
กรณีท่ีนําเข้ าและผลิ ตเพื่ อจําหน่ ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทย แต่ จะมี
ภาษา ต่ า งประเทศด้ วยก็ไ ด้ กรณี ท่ี ผ ลิ ต เพื่ อ การส่ ง ออก ให้ แสดงข้ อความเป็ น
ภาษาต่างประเทศได้

5.6

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

5.6.1

ั ฑ์สําหรับผูใ้ ช้ และภาชนะบรรจุทีไ่ ม่ได้จําหน่ายโดยตรงต่อผูใ้ ช้
บรรจุภณ
1) ชื่อสินค้ าเกษตร และชื่อพันธุ์
2) ชั้นคุณภาพ (ถ้ ามีการจัดชั้นคุณภาพ)
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3) ปริมาณสุทธิให้ ใช้ ระบบเมตริก
4) ชื่อและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสินค้ า หรือผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก หรือ
ผู้ขายสินค้ าเกษตร อย่างหนึ่งอย่างใด
5) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต8หรือวันที่บรรจุ; เดือนปี ที่ผลิต)
6) ภาษา
กรณีท่นี าํ เข้ าและผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทย แต่จะมีภาษา
ต่างประเทศด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออก ให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้

6.

คําอธิบายการแสดงฉลากของสินค้าเกษตร

6.1

ชื่อของสินค้าเกษตร

6.1.1

ชื่อต้ องแสดงถึงธรรมชาติท่ถี ูกต้ องของสินค้ าเกษตร และควรเป็ นชื่อเฉพาะไม่ใช่ ช่ ือทั่วไป แล้ วแต่
กรณีดังต่อไปนี้

6.1.1.1

กรณีท่มี ีมาตรฐานกําหนดชื่อสินค้ าเกษตรไว้ แล้ ว ให้ ใช้ ช่ ือที่กาํ หนดไว้ แล้ วนั้น และหากมีกาํ หนด
มากกว่าหนึ่งชื่อ ให้ ใช้ ช่ือที่กาํ หนดไว้ แล้ วอย่างน้ อยหนึ่งชื่อ

6.1.1.2

กรณีไม่มีมาตรฐานเฉพาะกําหนดชื่อสินค้ าเกษตรนั้น ให้ ใช้ ช่ ือที่กาํ หนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

6.1.1.3

ในกรณีท่ไี ม่มีช่ ือตามข้ อ 6.1.1.1 และ 6.1.1.2 กําหนดไว้ ให้ ใช้ ช่ือสามัญหรือชื่อที่มีการใช้ กนั เป็ น
ปกติ ให้ เป็ นคําอธิบายที่เหมาะสม โดยต้ องไม่ทาํ ให้ ผ้ ูบริโภค ผู้ใช้ หรือธุรกิจที่นาํ สินค้ าเกษตรไปใช้
เข้ าใจผิดหรือก่อให้ เกิดความสับสน

6.1.1.4

อาจใช้ ช่ือที่บัญญัติข้ นึ คิดขึ้น หรือชื่อตราสินค้ า หรือ เครื่องหมายการค้ าได้ แต่ต้องมีช่ ือหนึ่งชื่อใด
ตามข้ อ 6.1.1.1, 6.1.1.2 หรือ 6.1.1.3 ประกอบคู่กนั ด้ วย

6.1.2

ข้ อความที่แสดงเพิ่ มเติ มบนฉลาก เช่ น ชนิ ดของสารบรรจุ (packing medium) รูปแบบ (style)
สภาวะหรือประเภทของกระบวนการที่กระทําต่อสินค้ าเกษตร (treatment) เช่น การทําให้ แห้ ง การทํา
ให้ เข้ มข้ น การคืนรูป (reconstituted) การรมควัน อาจแสดงร่ วมกันหรือแสดงไว้ ใกล้ กับชื่อสินค้ า
เกษตร โดยคําหรือประโยคที่จาํ เป็ นต้ องแสดงเพิ่มเติมนี้ ต้ องไม่ทาํ ให้ ผ้ ูบริโภค ผู้ใช้ หรือธุรกิจที่นาํ
สินค้ าเกษตรไปใช้ เข้ าใจผิดหรือก่อให้ เกิดความสับสนต่อลักษณะที่แท้ จริงและสภาวะทางกายภาพ
ของสินค้ าเกษตร

6.1.3

กรณีสินค้ าเกษตรประเภทผักและผลไม้ อาจยกเว้ นการแสดงชื่อของสินค้ าเกษตรบนบรรจุ ภัณฑ์
สําหรับผู้บริโภคได้ หากสามารถมองเห็นสินค้ าเกษตรนั้นจากภายนอกบรรจุภัณฑ์ และสินค้ าเกษตร
นั้นผู้บริโภคโดยทั่วไปรู้จักดีอยู่แล้ ว

8

เช่น วันที่นาํ หนอนไหมเข้าจ่อ
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6.1.4

ในบางสินค้ าเกษตร อาจแสดงพันธุ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชนิด ประเภท รูปแบบ หรือลักษณะ ควบคู่กบั
ชื่อสินค้ าเกษตรได้

6.1.5

กรณีสนิ ค้ าข้ าวที่จาํ หน่ายเป็ นข้ าวเฉพาะพันธุ์และต้ องการระบุช่ือพันธุ์ข้าว ต้ องมีข้าวพันธุ์ท่รี ะบุช่ ือ
ในปริมาณไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ ในมาตรฐานสินค้ าเกษตร หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง หรือมีเอกสาร
หลักฐานที่ทาํ ให้ เชื่อมั่นได้ ว่าเป็ นข้ าวพันธุท์ ่รี ะบุช่ือและสามารถตรวจสอบได้ ว่าเป็ นข้ าวตรงตามพันธุ์
ที่ระบุไว้

6.1.6

หากสินค้ าเกษตรได้ รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สามารถระบุช่ือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ควบคู่กบั ชื่อสินค้ าเกษตร ทั้งนี้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี รมทรัพย์สนิ ทางปัญญากําหนด

6.2

การจัดชั้นคุณภาพหรือการจัดขนาด
หากมีการจัดชั้นคุณภาพ หรือการจัดขนาด ต้ องอยู่ในรูปแบบที่เข้ าใจ และเป็ นไปตามมาตรฐานที่จัด
ชั้นคุณภาพ หรือจัดขนาดไว้ และไม่ทาํ ให้ เข้ าใจผิดหรือหลอกลวง

6.3

รายการส่วนประกอบ และการแสดงส่วนประกอบเชิงปริมาณ

6.3.1

รายการส่วนประกอบทั้งหมดต้ องแสดงบนฉลาก ยกเว้ นสําหรับสินค้ าเกษตรที่มีส่วนประกอบเดียว

6.3.1.1

รายการส่วนประกอบต้ องใช้ หัวข้ อหรือขึ้นต้ นด้ วยชื่อที่เหมาะสม เช่น ใช้ คาํ ว่า “ส่วนประกอบ” หรือ
“ส่วนผสม” ตามด้ วยชื่อเฉพาะของส่วนประกอบ ในรายการของส่วนประกอบ

6.3.1.2

ส่วนประกอบที่สาํ คัญเป็ นร้ อยละของนํา้ หนักโดยประมาณ เรียงตามลําดับปริมาณจากมากไปน้ อย

6.3.1.3 สําหรับสินค้ าเกษตรที่ใช้ เป็ นอาหารทุกชนิด ที่เป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ 9 ต้ องแสดงรายการสินค้ า
เกษตรและส่วนประกอบที่เป็ นที่ทราบว่าก่อให้ เกิดภาวะภูมิไวเกินหรือก่อให้ เกิดภูมิแพ้ บนฉลาก
เสมอ โดยรายการสินค้ าเกษตรและส่วนประกอบดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้
1)

9

ธัญพืชที่มีกลูเตน ได้ แก่ ข้ าวสาลี ข้ าวไรย์ ข้ าวบาร์เลย์ ข้ าวโอ๊ต สเปลท์ หรือสายพันธุ์
ลูกผสมของธัญพืชดังกล่าว และผลิตภัณฑ์จากธัญพืชที่มีกลูเตนดังกล่าว ยกเว้ นกลูโคส
ไซรัป หรือเดกซ์โทรสที่ได้ จากข้ าวสาลี มอลโทเดกซ์ตรินจากข้ าวสาลี กลูโคสไซรัปจาก
ข้ าวบาร์เลย์ แอลกอฮอล์ท่ไี ด้ จากการกลั่นเมล็ดธัญพืช

ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่ อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ กําหนดให้อาหารในภาชนะบรรจุตอ้ งแสดง

ฉลาก ยกเว้น อาหาร ดังต่อไปนี้
(1) อาหารที่ผผู ้ ลิตสามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับอาหารที่ผลิตแก่ผบู ้ ริ โภคได้ในขณะนั้น เช่น หาบเร่ แผงลอย เป็ นต้น
(2) อาหารสดที่ไม่ผา่ นกรรมวิธีใด ๆ หรื ออาหารสดที่ผา่ นกรรมวิธีการแกะ ชําแหละ ตัดแต่ง หรื อวิธีการอื่นใดเพื่อลดขนาด ซึ่ งอาจแช่เย็นหรื อไม่แช่
เย็นและบรรจุในภาชนะที่สามารถมองเห็นสภาพของอาหารสดนั้นได้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงอาหารแปรรู ปในภาชนะบรรจุพร้อมจําหน่ายตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยเรื่ องวิธีการผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรู ปในภาชนะพร้อมจําหน่าย
(3) อาหารในภาชนะบรรจุที่ผลิตและจําหน่ายเพื่อบริ การภายในร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม โรงเรี ยน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สถานที่อื่น
ในลักษณะทํานองเดียวกัน และรวมถึงการบริ การจัดส่ งอาหารให้กบั ผูซ้ ้ื อด้วย
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2)

สัตว์นาํ้ ที่มีเปลือกแข็ง (crustaceans) เช่ น ปู กุ้ง กั้ง ลอบเสตอร์ และผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์นาํ้ ที่มีเปลือกแข็ง

3)

ไข่ และผลิตภัณฑ์จากไข่

4)

ปลา และผลิตภัณฑ์จากปลา ยกเว้ น เจลาตินจากปลาที่ใช้ เป็ นสารช่วยพาวิตามินและ
แคโรทีนอยด์

5)

ถั่วลิสง และผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง และถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ยกเว้ น
นํา้ มันหรือไขมันจากถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการทําให้ บริสุทธิ์, โทโคเฟอรอลผสม,
ดี-แอลฟา-โทโคเฟอรอล, หรือดีแอล-แอลฟา-โทโคเฟอรอล หรือ ดี-แอลฟา-โท
โคเฟอริลแอซีเทต, หรือ ดีแอล-แอลฟา-โทโคเฟอริลแอซีเทต หรือ ดี-แอลฟา-โท
โคเฟอริลแอซิดซักซิเนต ที่ได้ จากถั่วเหลือง, ไฟโตสเตอรอล และไฟโตสเตอรอลเอ
สเตอร์ท่ีได้ จากนํา้ มันถั่วเหลือง, สตานอลเอสเตอร์จากพืชที่ผลิตจากสเตอรอลของ
นํา้ มันพืชที่ได้ จากถั่วเหลือง

6)

นม และผลิตภัณฑ์จากนม (รวมถึงแลคโตส) ยกเว้ น แลคติทอล

7)

ถั่วที่มีเปลือกแข็ง และผลิตภัณฑ์จากถั่วที่มีเปลือกแข็ง เช่น อัลมอนต์ วอลนัท พีแคน

8)

ซัลไฟต์ ที่มีความเข้ มข้ นมากกว่าหรือเท่ากับ 10 mg/kg

ทั้ ง นี้ ยกเว้ น การบั ง คั บ ใช้ กั บ อาหารที่ มี ส ารก่ อ ภู มิ แ พ้ หรื อ สารที่ ก่ อ ภาวะภู มิ ไ วเกิ น เป็ น
ส่วนประกอบสําคัญ และมีการแสดงชื่ออาหารที่ระบุช่ือสารก่อภูมิแพ้ หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไว
เกินไว้ ชัดเจนแล้ ว เช่น นํา้ นมโคสด
6.3.1.4 สําหรับสินค้ าเกษตรที่ใช้ เป็ นอาหารทุกชนิด ที่เป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ9 แสดงชื่อกลุ่มหน้ าที่ของวัตถุ
เจือปนอาหารร่วมกับชื่อเฉพาะ หรือแสดงชื่อกลุ่มหน้ าที่ของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับตัวเลขตาม
International Numbering System: INS for Food Additives ถ้ ามีการใช้ วัตถุเจือปนอาหารหรือมี
วัตถุเจือปนอาหารติดมากับวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตอาหารหรือเป็ นส่วนประกอบของอาหารใน
ปริมาณที่เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของการใช้ วัตถุเจือปนอาหาร และกรณีท่เี ป็ นสี หรือวัตถุปรุง
แต่งรสอาหาร หรือวัตถุให้ ความหวานแทนนํา้ ตาลให้ แสดงข้ อความดังต่อไปนี้ด้วย แล้ วแต่กรณี
1) “สี” ตามด้ วยชื่ อเฉพาะ หรื อตัวเลขตาม International Numbering System: INS for Food
Additives แล้ วแต่กรณี
2) ชื่อกลุ่มหน้ าที่ตามด้ วยชื่อเฉพาะ สําหรับกรณีวัตถุปรงแต่ งรสอาหาร และวัตถุท่ีให้ ความ
หวานแทนนํา้ ตาล
สําหรับวัตถุเจือปนอาหารที่มิใช่เป็ นวัตถุกนั เสีย วัตถุปรงแต่งรสอาหาร วัตถุให้ ความหวานแทน
นํา้ ตาล และสี อาจแสดงข้ อความว่ า “วัตถุเจือปนอาหาร” แทนชื่อกลุ่มหน้ าที่ของวัตถุเจือปน
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อาหารได้ ร่ วมกับชื่อเฉพาะ หรือร่ วมกับตัวเลขตาม International Numbering System: INS for
Food Additives
3) ข้ อความว่า “แต่งกลิ่นธรรมชาติ” “แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ” “แต่งกลิ่นสังเคราะห์” “แต่ง
รสธรรมชาติ” หรือ “แต่งรสเลียนธรรมชาติ” ถ้ ามีการใช้ แล้ วแต่กรณี
6.4

ปริมาณสุทธิ

6.4.1

การแสดงปริมาณสุทธิ ให้ ใช้ ระบบเมตริก (โดยใช้ หน่วยตามระบบเอสไอ หรือที่ระบบเอสไอ
ยอมรับให้ ใช้ ได้ )

6.4.2

ปริมาณสุทธิต้องแสดงในลักษณะดังต่อไปนี้
ก) สําหรับสินค้ าเกษตรที่มีลักษณะเป็ นของเหลว ให้ แสดงปริมาตรสุทธิ
ข) สําหรับสินค้ าเกษตรที่มีลักษณะเป็ นของแข็ง ให้ แสดงนํา้ หนักสุทธิ
ค) สําหรับสินค้ าเกษตรที่มีลักษณะกึ่งแข็ง หรือสินค้ าเกษตรเหนียวข้ น ให้ แสดงปริมาตรสุทธิ
หรือ นํา้ หนักสุทธิ อย่างใดอย่างหนึ่ง

6.4.3

ในสินค้ าเกษตรบางชนิด การแสดงปริมาณอาจแสดงด้ วยจํานวนนับของสินค้ าเกษตรในภาชนะ
บรรจุได้

6.4.4

ชื่อและปริมาณสุทธิของสินค้ าเกษตรต้ องแสดงในตําแหน่งที่เด่นชัด และอยู่ในพื้นที่การมองเห็น
เดียวกัน

6.5

ชื่อและทีอ่ ยู่

6.5.1

ต้ องแสดงชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้แบ่งบรรจุ ผู้กระจายสินค้ า ผู้นาํ เข้ า ผู้ส่งออก หรือ
ผู้จาํ หน่ายสินค้ าเกษตร อย่างหนึ่งอย่างใด

6.5.2

สําหรับสินค้ าเกษตรที่ใช้ เป็ นอาหารทุกชนิด ที่เป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ9 ให้ ระบุรายละเอียด ดังนี้
1) กรณีอาหารที่ผลิตในประเทศ ให้ แสดงชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ หรือแสดงชื่อและ
ที่ต้งั ของสํานักงานใหญ่ของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุกไ็ ด้ โดยต้ องมีข้อความดังต่อไปนี้กาํ กับไว้ ด้วย
ก) “ผู้ผลิต” หรือ “ผลิตโดย” กรณีเป็ นผู้ผลิต
ข) “ผู้แบ่งบรรจุ” หรือ “แบ่งบรรจุโดย” กรณีเป็ นผู้แบ่งบรรจุ
ค) “สํานักงานใหญ่” กรณีประสงค์แสดงชื่อและที่ต้งั ของสํานักงานใหญ่
2) กรณีอาหารนําเข้ า ให้ แสดงชื่อและที่อยู่ของผู้นาํ เข้ า โดยมีข้อความว่า “ผู้นาํ เข้ า” หรือ “นําเข้ า
โดย” กํากับ และแสดงชื่อและประเทศของผู้ผลิตด้ วย
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6.5.3

กรณีผักและผลไม้ บางชนิด มีกฎหมายกําหนดเฉพาะสําหรับการแสดงข้ อมูลบนฉลาก (ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๖ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ผลิตและการเก็บรักษา) ซึ่งกําหนดให้ ผ้ ูผลิต10 หรือผู้นาํ เข้ าซึ่งผักและผลไม้ ตามบัญชีหมายเลข 111
แนบท้ ายประกาศดังกล่าว ต้ องแสดงรายละเอียดอย่างน้ อย ดังนี้
1) ชื่อและที่ต้งั ของผู้ผลิตหรือผู้นาํ เข้ า หรือสํานักงานใหญ่ แล้ วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
ก) ผักหรือผลไม้ สดที่ผลิตในประเทศ ให้ แสดงชื่อและที่ต้งั ของผู้ผลิต หรือแสดงชื่อและที่ต้งั
ของสํานักงานใหญ่ของผู้ผลิตก็ได้ โดยต้ องมีข้อความดังต่อไปนี้ กํากับไว้ ด้วย
- ข้ อความว่า “ผู้ผลิต” หรือ “ผลิตโดย” สําหรับกรณีเป็ นผู้ผลิต
- ข้ อความว่า “สํานักงานใหญ่” สําหรับกรณีเป็ นผู้ผลิตที่ประสงค์จะแสดงชื่อ และ
ที่ต้งั ของสํานักงานใหญ่
ข) ผักหรือผลไม้ สดที่นาํ เข้ าจากต่างประเทศ ให้ แสดงชื่อและที่ต้งั ของผู้นาํ เข้ าโดยมี ข้ อความ
ว่า “ผู้นาํ เข้ า” หรือ “นําเข้ าโดย” กํากับ และแสดงประเทศของผู้ผลิตด้ วย
2) เลขสถานที่ผลิตอาหาร หรือเลขสถานที่นาํ เข้ าอาหาร แล้ วแต่กรณีโดยแสดงกลุ่มตัวเลขอยู่ใน
กรอบสี่เหลี่ยม และมีขนาดไม่เล็กกว่า ๒ มิลลิเมตร สีของตัวเลขตัดกับสีพ้ ืนของกรอบ

6.5.4

สําหรับสินค้ าเกษตรบางชนิดในภาชนะบรรจุ ท่ไี ม่ได้ จาํ หน่ ายโดยตรงต่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้ อาจ
แสดงรหัสที่มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่มีอาํ นาจหน้ าที่แทนการแสดงชื่อและที่อยู่ได้ แต่ต้อง
มีรายละเอียดแสดงไว้ ในเอกสารกํากับสินค้ าให้ ครบถ้ วนและชัดเจน

6.6

ประเทศแหล่งกําเนิด

6.6.1

กรณีนาํ เข้ าหรือผลิตเพื่อการส่งออก ต้ องแสดงประเทศแหล่งกําเนิด สินค้ าเกษตรนั้น หากการไม่
แสดงจะทําให้ เกิดการเข้ าใจผิดหรือหลอกลวงผู้บริโภค ผู้ใช้ หรือธุรกิจที่นาํ สินค้ าเกษตรไปใช้

6.6.2

บางกรณี อาจแสดงกลุ่มประเทศหรือประเทศ หรือภาค หรือจังหวัด หรือชื่อท้ องถิ่นของแหล่ง
ปลูกหรือแหล่งเก็บเกี่ยว หรือแหล่งเลี้ยง หรือแหล่งจับเพิ่มเติม ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
ของสินค้ าเกษตรนั้น

10

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 กําหนดนิยามคําว่า “ผลิต” ว่าหมายถึง การคัดและบรรจุผกั หรื อผลไม้สดที่มีการรับวัตถุดิบ

จากผูอ้ ื่น หรื อการคัดและบรรจุผกั หรื อผลไม้สดที่ไม่มีการรับวัตถุดิบจากผูอ้ ื่นแต่มีอาคารหรื อโรงเรื อนสําหรับการคัดและบรรจุ
11

รายการผักและผลไม้ตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขเลขที่ 386 พ.ศ. 2560 ได้แก่ กล้วย เกาลัด แก้วมังกร แตงเทศ

(แคนตาลูปและเมลอน) เงาะ ชมพู่ แตงโม ทับทิม ฝรั่ง พุทรา มะม่วง มะละกอ ละมุด ลําไย สตรอว์เบอร์รี ส้มเปลือกล่อน ส้มเปลือกไม่ล่อน สาลี่ องุ่น
แอปเปิ ล กระเทียม กระเทียมโทนและกระเทียมจีน กะหลํ่าดอก (รวมทั้งกะหลํ่าเจดีย)์ กะหลํ่าปลี (รวมทั้งกระหลํ่าปลีใบย่น) กุยช่าย ข่า คะน้า แครอท
ต้นหอมและต้นหอมญี่ปุ่น ถัว่ งอก ใบตําลึง แตงกวา แตงร้าน ถัว่ ฝักยาว ถัว่ ลันเตา บร็ อกโคลี (รวมทั้งกะหลํ่าดอกอิตาเลียน แขนง) กะเพรา โหระพา
ใบแมงลัก ใบบัวบก ผักปวยเล้ง ผักกาดขาวปลี ผักโขม ผักบุง้ พริ กเผ็ด (รวมทั้งพริ กชี้ฟ้า พริ กหนุ่ม) พริ กหวาน (รวมทั้งปราปิ กา) ฟักทอง มะเขือเทศ
มะเขือเปราะ มันฝรั่ง หอมแดง เห็ดที่เพาะเลี้ยง (เช่น เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดโคนชิเมจิ เห็ดหูหนูดาํ เห็ดหลินจือ เห็ดหอม เห็ดฝาง เห็ดหู หนูขาว)
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6.7

การระบุรุ่น

6.7.1

ต้ องทําลายนูน หรือทําเครื่องหมายถาวรในลักษณะรหัสหรือที่ไม่ใช่รหัสบนภาชนะบรรจุ เพื่อบ่งชี้
รุ่น และบ่งชี้โรงงานหรือสายการผลิตตามความจําเป็ น

6.7.2

ในบางสินค้ าเกษตรอาจใช้ การแสดงวันที่ (ตามข้ อ 6.8) แทนการระบุร่นุ ได้

6.7.3

กรณีผักและผลไม้ บางชนิด มีกฎหมายกําหนดเฉพาะสําหรับการแสดงข้ อมูลบนฉลาก (ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๖ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กําหนดวิธกี ารผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ผลิตและการเก็บรักษา) ซึ่งกําหนดให้ ผ้ ูผลิต10 หรือผู้นาํ เข้ าซึ่งผักและผลไม้ ตามบัญชีหมายเลข 111
แนบท้ ายประกาศดังกล่าว ต้ องแสดงรหัสสัญลักษณ์หรือรูปแบบใดๆ ที่บ่งชี้ร่นุ การผลิต

6.8

การแสดงวันที่

6.8.1

โดยทั่วไป หากสินค้ าเกษตรที่ใช้ เป็ นอาหารนั้นต้ องบริโภคก่อนวันที่ระบุบนฉลากเพื่อให้ ม่ันใจว่า
ยังคงมีความปลอดภัยและคุณภาพ ให้ แสดงคําว่า “วันหมดอายุ” หรือ “ใช้ ภายในวันที่” ในกรณี
อื่น ให้ แสดงคําว่า “วันที่ควรบริโภคก่อน” หรือ “วันที่คงคุณภาพสมบูรณ์ก่อน”

6.8.2

ข้ อกําหนดในข้ อ 6.7.1 อาจยกเว้ นได้ กรณีท่กี ารยกเว้ นนั้นไม่มีผลต่อความปลอดภัยอาหาร และ
อาหารนั้นเป็ นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ก) อาหารมีลักษณะที่ไม่สนับสนุนการเจริญเติบโตกของจุ ลินทรีย์ (เช่ น แอลกอฮอล์ เกลือ
ความเป็ นกรด วอเตอร์ แอคติวิตีต่ าํ และเมื่อเก็บรั กษาภายใต้ เงื่อนไขการเก็บรั กษา
ความปลอดภัย และคุณภาพของอาหารนั้นไม่เสื่อมลงไป
ข) อาหารที่เมื่อเกิดความเสื่อมของคุณภาพ สามารถมองเห็นได้ ชัดเจนด้ วยการตรวจสอบ
ทางกายภาพ ณ จุดจําหน่าย
ค) อาหารที่คุณภาพทางประสาทสัมผัสหรือคุณสมบัติหลัก ไม่สญ
ู เสียไปในระหว่างการเก็บ
รักษา
ง) อาหารที่โดยทั่วไปควรบริโภคภายใน 24 ชั่วโมงหลังการผลิต เช่น ขนมอบต่างๆ

6.8.3

สําหรับสินค้ าเกษตรที่ใช้ เป็ นอาหารทุกชนิด ที่เป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ 9 กําหนดให้ แสดง วัน เดือน
และปี สําหรับอาหารที่มีอายุการเก็บไม่เกิน 90 วัน หรือแสดงวัน เดือนและปี หรือเดือนและปี
สําหรับอาหารที่มีอายุการเก็บเกิน 90 วัน โดยมีข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน (อาจใช้ คาํ ว่า “วันที่
คงคุณภาพสมบูรณ์ก่อน” แทนได้ )” หรือ “หมดอายุ (อาจใช้ คาํ ว่า “ใช้ ภายในวันที่” แทนได้ )”
กํากับไว้ ด้วย ในบางกรณีอาจแสดงข้ อความ “วันที่ผลิต” เพิ่มเติมได้

6.8.4

กรณีสนิ ค้ าเกษตรอื่นๆ อาจแสดงข้ อความ “วันที่ผลิต” หรือ “วันที่บรรจุ” หรือ “วันที่เก็บเกี่ยว”
หรือ “วันที่จับ” หรือ “วันที่ข้ ึนท่า” หรือ “วันที่ขนส่ง” หรือ “วันที่ปลูก” หรือ “วันที่ส่งมอบ”
หรือ “วันที่ล่วงอายุ” หรือแสดงข้ อความอื่นๆ ตามด้ วย วัน เดือน และปี หรือ เดือนและปี หรือ
เฉพาะปี ตามความเหมาะสมของสินค้ าเกษตรนั้น
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6.8.5

วันและปี ต้ องแสดงด้ วยตัวเลขที่ไม่ ใช่ เลขรหัส โดยที่ปีอาจแสดงด้ วยตัวเลข 2 หรือ 4 ตําแหน่ง
และเดือนต้ องแสดงด้ วยตัวอักษร ตัวอักขระ หรือตัวเลข กรณีท่แี สดงด้ วยตัวเลขทั้งหมด หรือ
กรณีท่ีปีแสดงด้ วยตัวเลข 2 ตําแหน่ ง อาจระบุข้อความเพื่ อแสดงลําดับของ วัน เดือน ปี ใน
ลักษณะตัวย่อกํากับกับการแสดงวันที่ (เช่น วัน/เดือน/ปี หรือ DD/MM/ YY) ควบคู่กนั ได้

6.8.6

หากไม่ สามารถแสดงวันที่บนฉลากได้ อาจมีข้อความที่ระบุว่าได้ ระบุวันที่ไว้ ท่ีตาํ แหน่ งใดบน
ภาชนะบรรจุ

6.9

ข้อแนะนําในการเก็บรักษา
กรณีท่คี วามปลอดภัยและคุณภาพของสินค้ าเกษตรขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขในการเก็บรักษา ให้ แสดง
เงื่อนไขในการเก็บรักษานั้นบนฉลาก

6.10

คําแนะนําในการใช้
อาจแสดงคําแนะนําในการใช้ ไว้ บนฉลาก เพื่อให้ ม่ันใจว่ าผู้บริ โภค ผู้ใช้ หรื อธุรกิจที่นําสินค้ า
เกษตรไปใช้ ใช้ สนิ ค้ าเกษตรถูกต้ อง

6.11

ภาษา

6.11.1

กรณี ท่ีนําเข้ าและผลิ ตเพื่ อจําหน่ ายในประเทศต้ องใช้ ข้ อความเป็ นภาษาไทย แต่ จะมี ภาษา
ต่างประเทศด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออก ให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้

6.11.2

ในกรณีท่ีใช้ การจั ดทําฉลากใหม่ หรื อการใช้ ฉลากเพิ่ มเติม ข้ อมู ลที่ระบุ ไว้ ต้ องครบถ้ วนตาม
มาตรฐานฉบับนี้และถูกต้ องตามฉลากต้ นฉบับ

6.12

การระบุสถานะของภาชนะบรรจุว่าเป็ นภาชนะบรรจุทีไ่ ม่ได้จําหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ ริโภค

6.12.1

กรณีสนิ ค้ าเกษตรที่ใช้ เป็ นอาหาร ภาชนะบรรจุท่ไี ม่ได้ จาํ หน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคควรมีลักษณะ
ที่ชัดเจนว่าไม่ได้ มีเจตนาจําหน่ายตรงให้ กบั ผู้บริโภค หรือ ควรมีข้อความบนฉลาก เช่น “ภาชนะ
บรรจุท่ไี ม่ได้ จาํ หน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค” หรือ แสดงเครื่องหมายที่ระบุว่าภาชนะบรรจุน้ ีไม่ได้
จําหน่ายตรงให้ กบั ผู้บริโภค

6.12.2

สําหรับสินค้ าเกษตรที่ใช้ เป็ นอาหารทุกชนิด ที่เป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ9 และที่จาํ หน่ายให้ กบั โรงงาน
แปรรูป กําหนดให้ แสดงข้ อความว่า “เป็ นวัตถุดิบสําหรับแปรรูปอาหารเท่านั้น” หรือข้ อความ
อื่นที่มีความหมายในทํานองเดียวกันที่ฉลาก

6.13

ข้อมูลอื่นๆ

6.13.1

ข้ อมูลหรือรูปภาพใดๆ ไม่ว่าอยู่ในรูปการเขียน การพิมพ์ หรือกราฟิ ก อาจใช้ แสดงบนฉลากได้
แต่ต้องไม่ขดั กับข้ อกําหนดทั่วไปในหัวข้ อ 3
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6.13.2

สําหรับสินค้ าเกษตรที่ใช้ เป็ นอาหารทุกชนิด ที่เป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ9 ให้ แสดงเลขสารบบอาหาร
ทั้งกรณีการแสดงฉลากอาหารที่จาํ หน่ ายโดยตรงต่ อผู้บริโภค และมิใช่ จาํ หน่ ายโดยตรงต่ อ
ผู้บริโภค

6.13.3

กรณีการแสดงฉลากสําหรั บสินค้ าการเกษตรที่ใช้ เป็ นอาหารผ่ านการฉายรั งสี ให้ ปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง อาหารฉายรั งสี ซึ่ งกําหนดให้ ต้ องปฏิบั ติ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยเรื่องของอาหารนั้นๆ และต้ องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
1) ชื่อและที่ต้งั ของสํานักงานใหญ่ของผู้ผลิตอาหารและผู้ฉายรังสีอาหาร
2) ข้ อความว่า “ผ่านการฉายรังสีแล้ ว” หรือข้ อความที่ส่อื ความหมายในทํานองเดียวกัน
3) ระบุวัตถุประสงค์ของการฉายรังสี ด้ วยข้ อความดังต่อไปนี้
- ยับยั่งการงอกระหว่างการเก็บรักษา
- ชะลอการสุก
- ควบคุมการแพร่พันธุข์ องแมลง
- ลดปริมาณปรสิต
- ยืดอายุการเก็บรักษา
- ลดปริมาณจุลินทรีย์ และจุลินทรีย์ท่ที าํ ให้ เกิดโรค
4) เครื่องหมายการฉายรังสี ดังภาพที่ 1 โดยให้ แสดงใกล้ กบั ชื่อของอาหาร

ภาพที่ 1 เครือ่ งหมายการฉายรังสี
5) วันเดือนและปี ที่ทาํ การฉายรังสี
6.13.4 กรณีสินค้ าเกษตรที่ใช้ เป็ นอาหารมากกว่า 1 ชนิด จัดรวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์สาํ หรับผู้บริโภค หรือ
ภาชนะบรรจุท่ไี ม่ได้ จาํ หน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคเดียวกัน ให้ แสดงข้ อมูลของสินค้ าเกษตร ได้ แก่
ชื่อ ประเภท หรือชนิด และวันที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของสินค้ าเกษตรแต่ละรายการที่
บรรจุ ให้ ถูกต้ องครบถ้ วน
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6.13.5 การแสดงเครื่องหมายรับรอง
1) กรณีแสดงเครื่ องหมายรั บรองมาตรฐานสิน ค้ าเกษตร ให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวง เรื่ อง
กําหนดลักษณะการใช้ และการแสดงเครื่องหมายรับรอง มาตรฐานสําหรับสินค้ าเกษตร และ
ประกาศสํานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติท่เี กี่ยวข้ อง
2) กรณีเครื่องหมายรับรองตามมาตรฐานอื่นให้ ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
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