
 

มาตรฐานสินคา้เกษตร 
มกษ. XXXX-XXXX 

THAI AGRICULTURAL STANDARD 
TAS XXXX-XXXX 

 
 

แนวทางการแสดงฉลากสาํหรบัสินคา้เกษตร 
GUIDELINES ON THE LABELLING OF 

AGRICULTURAL COMMODITIES 
 
 
 
 

สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ICS                     ISBN XXX-XXX-X 
 

 

มกอช. CDP 
พฤษภาคม 2564 



 

มาตรฐานสินคา้เกษตร 
มกษ. XXXX- XXXX 

THAI AGRICULTURAL STANDARD 
TAS XXXX- XXXX 

 
 

แนวทางการแสดงฉลากสาํหรบัสินคา้เกษตร 
GUIDELINES ON THE LABELLING OF 

AGRICULTURAL COMMODITIES 

 
 
 

สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัรกรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์0 2561 2277 โทรสาร 0 2561 3357 

www.acfs.go.th 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป เล่ม ตอนพเิศษ  

วนัที ่                   พุทธศกัราช  



(2)  

คณะกรรมการวิชาการพจิารณามาตรฐานสินคา้เกษตร  
เรือ่ง แนวปฏิบติัในการแสดงฉลากสาํหรบัสินคา้เกษตร 

1. เลขาธกิารสาํนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ ประธานกรรมการ 
 หรือผู้ที่เลขาธกิารมอบหมายน 
างอ  นายพิศาล พงศาพิชณท์ยั ศิลปนภาพร  

2.  ผู้แทนกรมการข้าว กรรมการ 
 นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย 
 นางสาวสมใจ แก้วสร 
 
3. ผู้แทนกรมการค้าภายใน กรรมการ 

นายนิรวัชช์ รังสกีาญจน 
 

4. ผู้แทนกรมประมง  กรรมการ 
นางภัสราภา แก้วเนิน 
นางสาวอณัชิรา วณวีงศ ์
  

 5. ผู้แทนกรมปศสุตัว์ กรรมการ 
 นายอนุชา มุมอ่อน 
 นายเอกชัย ก่อเกยีรติสกุลชัย 
   

6. ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร กรรมการ 
 นายภวูสนิธ ์ชูสนิธ ์
 นางสาวนุจรี ชินสทุธิ์ 
 
7. ผู้แทนสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ 
 นางสาวอรสรุางค์ ธรีะวัฒน์ 
 นางสาวอรเกตน์เก้า พัฒนากุล 
 
8. ผู้แทนสาํนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม กรรมการ 
 นางนาตยา สทีบัทมิ 

 
9. ผู้แทนสาํนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรรมการ 
 นางสาวยุพา เหล่าจินดาพันธ ์
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10. ผู้แทนสาํนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการ 
 นายฐิตินันธ ์สงิหา 
  
11. ผู้แทนคณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาํพร เสน่ห์ 
  
12. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ 
 นางสาวพิชชาภรณ ์อาชววงศ์ทพิย์ 
 
13. ผู้แทนกลุ่มอตุสาหกรรมอาหาร สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ 
 นายอนันต ์จาํนาญศิลป์ 
 นางขวัญทวี พ่อค้าทอง 
  
14. นางอรทยั ศิลปนภาพร กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาฉลากอาหาร 

 
15. ผู้แทนสาํนักกาํหนดมาตรฐาน กรรมการและเลขานุการ 
 สาํนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ

นางสาวดวิษา ไพบูลย์ศิริ 
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ฉลากเป็นสื่อสาํคัญที่ผู้ผลิตใช้สื่อสารข้อมูลของผลิตภัณฑ ์และหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการกาํกบั
ดูแลเพ่ือให้ม่ันใจว่าข้อมูลเหล่าน้ันเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ไม่เป็นการหลอกลวง และเพียงพอให้ผู้
ซ้ือสามารถตัดสนิใจซ้ือได้อย่างเหมาะสม 

สาํนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มีพันธกิจในการกาํหนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตรภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ที่ผ่านมา มกอช. ได้กาํหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตรประเภทมาตรฐานสนิค้า สาํหรับสนิค้าเกษตรที่ใช้
เป็นอาหารและที่ไม่ใช้เป็นอาหารแล้วมากกว่า 120 เร่ือง ซ่ึงในมาตรฐานแต่ละเร่ืองมีข้อกาํหนด 
ด้านการแสดงฉลาก ที่ต้องอ้างอิงกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากล ซ่ึงมีความ
หลากหลาย และในบางกรณีเกิดความคลาดเคล่ือนในการอ้างอิง ดังน้ัน คณะกรรมการมาตรฐาน
สนิค้าเกษตรจึงเหน็สมควรกาํหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง แนวทางการแสดงฉลากสาํหรับสนิค้าเกษตร 
ให้เป็นแนวทางหลักด้านข้อกาํหนดการแสดงฉลากสาํหรับสนิค้าเกษตรทั้งที่ใช้เป็นอาหารและที่ไม่ใช้
เป็นอาหาร เพ่ือให้สะดวกในการอ้างองิอย่างถูกต้องและสอดคล้องกบัแนวทางการแสดงฉลากสากล 
 

มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ีกาํหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง 
CXS 1-1985 (Revised in 2018). General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods. 

กระทรวงสาธารณสุข. 2557. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เร่ือง การ
แสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ. 

กระทรวงสาธารณสุข. 2560. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 383) พ.ศ. 2560 เร่ือง การ
แสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2). 

กระทรวงสาธารณสุข. 2560. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เร่ือง กาํหนด
วิธกีารผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการผลิตและการเกบ็รักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดง
ฉลาก. 
สาํนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. 2543. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2543) เร่ือง ให้ข้าวสารบรรจุถุงเป็นสนิค้าที่ควบคุมฉลาก.  
สาํนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. 2543. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2543) เร่ือง ให้ข้าวสารบรรจุถุงเป็นสนิค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2). 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2556. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง กาํหนดมาตรฐาน 
คุณภาพและวิธเีกบ็รักษาเมลด็พันธุค์วบคุม. 



 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏบิัตใินการแสดงฉลากสําหรบัสนิค้าเกษตร 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

----------------------------- 

ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร  
เรื่อง แนวปฏิบัติในการแสดงฉลากสําหรับสินค้าเกษตร เป็นมาตรฐานท่ัวไป ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ในการประชุมครั้งที่ 
.../25... เมื่อวันที่ ........................................ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศ
กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการแสดงฉลากสําหรับสินค้าเกษตร มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 
XXXX-256X ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

ทั้งน้ี ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่                          พ.ศ. ๒๕6X 
 
 

 (                          ) 
 รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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มาตรฐานสินคา้เกษตร  

แนวทางการแสดงฉลากสาํหรบัสินคา้เกษตร 

1. ขอบข่าย 

 1.1 มาตรฐานน้ีกาํหนดแนวทางการแสดงฉลากของสินค้าเกษตรทั้งที่ใช้เป็นอาหารและที่ไม่ใช้เป็น
อาหาร อยู่ในบรรจุภัณฑ์สาํหรับผู้บริโภคหรือผู้ใช้ หรือภาชนะบรรจุที่ไม่ได้จาํหน่ายโดยตรงต่อ
ผู้บริโภคหรือผู้ใช้   

 1.2 มาตรฐานน้ีไม่ครอบคลุมการแสดงฉลากของสินค้าเกษตรที่อยู่ในรูปแบบบัลก์ (bulk) ซ่ึงเป็น
สนิค้าเกษตรที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อ และสนิค้าเกษตรน้ันสมัผสัโดยตรงกบัพ้ืนผิวสมัผัสของพาหนะที่ใช้
ขนส่งสนิค้าเกษตร และบรรยากาศ 

2. นยิาม  
  ความหมายของคาํที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี มีดังต่อไปน้ี 

2.1  ผู้บริโภค (consumer) หมายถึง ผู้ซ้ือหรือผู้ได้รับสนิค้าเกษตรที่ใช้เป็นอาหารเพ่ือความต้องการส่วน
บุคคล 

2.2 ผู้ใช้ (user) หมายถงึ ผู้ซ้ือหรือผู้ได้รับสนิค้าเกษตรที่ไม่ใช้เป็นอาหารเพ่ือความต้องการส่วนบุคคล 

2.3  ภาชนะบรรจุ (container) หมายถึง บรรจุภัณฑข์องสนิค้าเกษตรสาํหรับการส่งมอบให้ผู้บริโภคเป็น
ช้ินเดี่ยว ไม่ว่าจะปิดสนิทหรือไม่กต็าม และรวมถึงสิ่งห่อหุ้มด้วย โดยภายในอาจรวมบรรจุภัณฑ์
หลายช้ินหรือหลายประเภทไว้ได้ 

2.4  ที่บรรจุหีบห่อแล้ว (prepackaged) หมายถึง การบรรจุหรือจัดเตรียมอาหารไว้ในภาชนะบรรจุ
ล่วงหน้า พร้อมสาํหรับการเสนอให้กบัผู้บริโภคหรือผู้ใช้ 

2.5 ภาชนะบรรจุที่ไม่ได้จาํหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้ (non-retail container) หมายถึง ภาชนะ
บรรจุที่มิได้มุ่งหมายให้จาํหน่ายโดยตรงให้กบัผู้บริโภคหรือผู้ใช้ สนิค้าเกษตรพร้อมภาชนะบรรจุน้ัน
ไม่ได้จาํหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้ แต่มีไว้สาํหรับทาํกิจกรรมทางธุรกิจ1 ต่อไป ก่อนจะ
นาํเสนอให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้   

2.6  วันที่ผลิต (date of manufacture) หมายถึง วันที่สินค้าเกษตรกลายเป็นผลิตภัณฑ์ตามที่ได้ระบุไว้ที่
ฉลาก วันที่ผลิตน้ีไม่ใช่การบ่งบอกความคงทนของผลิตภัณฑ ์

                                                  
1 กิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การผลิต การแปรรูป การแปรสภาพ การบรรจุ การแบ่งบรรจุ การเกบ็รักษา การขนส่ง การจาํหน่าย หรือการแบ่งจาํหน่าย 
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2.7  วันที่บรรจุหีบห่อ (date of packaging) หมายถึง วันที่บรรจุสินค้าเกษตรในภาชนะบรรจุที่พร้อม
จาํหน่าย วันที่บรรจุน้ีไม่ใช่การบ่งบอกความคงทนของผลิตภัณฑและให้หมายความรวมถึงวันที่บรรจุ
ด้วย  

2.8  วันที่ควรบริโภคก่อน หรือวันที่คงคุณภาพสมบูรณ์ก่อน (best before date หรือ best quality before 
date) หมายถึง วันที่ระบุระยะเวลาสิ้ นสุดของสินค้าภายใต้เง่ือนไขการเกบ็รักษาที่แสดงไว้ โดย
ระหว่างน้ีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ถูกเปิดจะยังวางจาํหน่ายได้ และยังคงลักษณะเฉพาะใด ที่ได้กล่าวเป็น
นัย หรือแสดงการกล่าวอ้างไว้ อย่างไรกต็ามหลังจากวันน้ี อาหารอาจยังเป็นที่ยอมรับให้บริโภคได้ 

2.9  วันหมดอายุ หรือ ใช้ภายในวันที่ (expiration date หรือ use-by date) หมายถึง วันที่ระบุระยะเวลา
สิ้นสุดของสินค้าภายใต้เง่ือนไขการเกบ็รักษาที่แสดงไว้ โดยหลังจากวันน้ีไม่ควรขายหรือบริโภค
ผลิตภัณฑน้ั์น เน่ืองจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและคุณภาพ 

2.10 วันที่ล่วงอายุ (passed-expiry date) หมายถึง วัน เดือน ปีที่แสดงไว้บนฉลาก ซ่ึงหลังจากวันน้ีถือว่า
อาหารสตัว์เสื่อมคุณภาพ 

2.11  ส่วนประกอบ (ingredient) หมายถงึ วัตถุดิบ และสารใดๆ กต็าม รวมถงึวัตถุเจือปนอาหารหรือวัตถุ
ที่เติมในอาหารสตัว์ ที่ใช้ในการจัดเตรียมผลิตภัณฑ ์และยังปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑส์ดุท้ายซ่ึงเป็นไป
ได้ที่จะพบในลักษณะที่เปล่ียนรปูไปแล้ว 

2.12  ฉลาก (label) หมายถึง ป้าย ตรา สิ่งที่ เป็นรูปภาพหรือการอธิบายอื่นๆ ซ่ึงเขียน พิมพ์ ฉลุ  
ทาํเคร่ืองหมาย ทาํลายนูน หรือ ประทบัตราบนภาชนะบรรจุสินค้าเกษตร หรือติดกับภาชนะบรรจุ
สนิค้าเกษตร หรือติดบนสนิค้าเกษตร 

2.13  การแสดงฉลาก (labelling) หมายถึง สิ่งที่เขียน พิมพ์ หรือ กราฟิก ที่ปรากฏบนฉลาก หรือกาํกับ
ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ หรือแสดงไว้ใกล้ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ส่งเสริมการขาย 

2.14  รุ่น (lot) หมายถงึ ปริมาณที่กาํหนดไว้แล้วของสนิค้าที่ผลิตภายใต้เง่ือนไขเดียวกนั 

2.15 ประเทศแหล่งกาํเนิด (country of origin) หมายถึง ประเทศที่ผลิตสนิค้าจากวัตถุดิบภายในประเทศ
ตนทั้งหมด หรือประเทศที่ดาํเนินการเปล่ียนแปลงสภาพหรือลักษณะของสินค้าเกษตรน้ันไป ทั้งน้ี 
ไม่รวมถึงการดาํเนินการเปล่ียนแปลงสภาพหรือลักษณะสนิค้าเกษตรเพียงเลก็น้อย เช่น การนาํมา
คัดเลือกขนาด ทาํความสะอาด หรือบรรจุหีบห่อเพ่ือส่งออก   

3.  ขอ้กําหนดทัว่ไป 
3.1  ต้องไม่มีการแสดงฉลากของสนิค้าเกษตร ที่เป็นเทจ็ ทาํให้เข้าใจผิด หลอกลวง หรือมีโอกาสที่ทาํให้

เกดิความเข้าใจที่ผดิพลาดเกี่ยวกบัลักษณะของสนิค้าเกษตร ไม่ว่าในแง่ใดๆ 

3.2  ต้องไม่อธบิายหรือแสดงข้อมูลบนฉลากหรือการแสดงฉลากของสนิค้าเกษตร ด้วยการใช้คาํ รูปภาพ 
หรือเคร่ืองมืออื่นๆ ที่อ้างถึงหรือช้ีนาํ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมถึงสนิค้าเกษตรอื่นใด ซ่ึงอาจ
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ทาํให้เกิดความสับสน หรือมีลักษณะช้ีนาํให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้คิดว่าสินค้าเกษตรน้ัน เช่ือมโยงกับ
ผลิตภัณฑอ์ื่น 

3.3 กรณีภาชนะบรรจุที่ไม่ได้จาํหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้ หรือสินค้าประมงมีชีวิต อาจแสดง
ข้อมูลสินค้าเกษตรบนฉลาก หรือในเอกสารกาํกับ หรือวิธีอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดต้องเป็นข้อมูลที่ทาํให้
ตรวจสอบย้อนกลับถึงสินค้าเกษตรน้ันได้ และกรณีผู้ซ้ือนาํสินค้าเกษตรไปดาํเนินกิจกรรมทางธุรกจิ
ต่อ ต้องมีข้อมูลที่จาํเป็นเพ่ือให้ผู้ซ้ือสามารถแสดงฉลากสินค้าเกษตรน้ันในการจาํหน่ายให้ผู้บริโภค
ต่อไปได้ 

3.4 การพิจารณาว่าสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ใดเป็นบรรจุภัณฑ์สาํหรับผู้บริโภคหรือผู้ใช้ หรือเป็น
ภาชนะบรรจุที่ไม่ได้จาํหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินค้าเกษตรน้ันเป็น 
ผู้พิจารณา 

3.5 ฉลากสนิค้าเกษตรบนภาชนะบรรจุต้องไม่หลุดหรือแยกออกจากภาชนะบรรจุ 

3.6 ข้อความที่ต้องแสดงบนฉลากตามมาตรฐานน้ีหรือมาตรฐานสินค้าที่เกี่ยวข้องต้องชัดเจน เด่นชัด  
ไม่ลบเลือน และอ่านออกได้ทนัทใีนสภาวะปกติของการซ้ือและการใช้ของผู้บริโภคหรือผู้ใช้ 

3.7  กรณีที่มีสิ่งห่อหุ้มภาชนะบรรจุ สิ่งห่อหุ้มน้ันต้องแสดงข้อมูลที่จาํเป็น หรือฉลากของภาชนะบรรจุ
ต้องอ่านออกได้ทนัทผ่ีานสิ่งห่อหุ้มน้ัน หรือสิ่งห่อหุ้มน้ันต้องไม่ปิดบังฉลาก 

4.  ขอ้กําหนดการแสดงฉลากของสินคา้เกษตรทีใ่ชเ้ป็นอาหาร 

4.1 ผกั 

4.1.1 บรรจุภณัฑส์ําหรบัผูบ้ริโภค 

 1) ช่ือสนิค้าเกษตรโดยแสดงเป็นช่ือสามัญ หากมองไม่เหน็จากภายนอก  
  อาจแสดงช่ือพันธุ ์ชนิด หรือช่ือทางการค้าเพ่ิมเติมได้ 
 2) ช้ันคุณภาพ (ถ้ามีการจัดช้ันคุณภาพ) 
 3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหน่ึง (ถ้ามีการจัดขนาด)  
 4) ปริมาณสทุธใิห้ใช้ระบบเมตริก  
 5) ช่ือและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสนิค้า หรือผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก หรือ

ผู้ขายสนิค้าเกษตร อย่างหน่ึงอย่างใด  
  สนิค้าผกับางชนิดอาจต้องแสดงเลขสถานที่ผลิตหรือเลขสถานที่นาํเข้า2 เพ่ิมเติม  
 6) ประเทศแหล่งกาํเนิด ยกเว้นกรณผีลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศ 

                                                  
2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 386 พ.ศ. 2560 เร่ือง กาํหนดวธีิการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการผลิตและการเกบ็รักษาผกัหรือผลไมส้ดบาง
ชนิด และการแสดงฉลาก (ข้อ 6.5.3) 
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  บางกรณ ีอาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภมิูภาคหรือช่ือท้องถิ่นของสถานที่เพ่ิมเติม 
 7) การระบุรุ่น 
  สินค้าผักบางชนิด3 อาจต้องแสดงรหัสสัญลักษณ์หรือรูปแบบใดๆ ที่บ่งช้ีรุ่นการผลิต

เพ่ิมเติม  
 8) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต หรือวันที่บรรจุ หรือวันที่เกบ็เกี่ยว ตามความจาํเป็นและเหมาะสม

ของผกัแต่ละชนิด) 
 9) ภาษา  
  กรณีที่นาํเข้าและผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษา 

ต่างประเทศด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออก ให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

4.1.2 ภาชนะบรรจุทีไ่ม่ไดจํ้าหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ริโภค 

 1) ช่ือสนิค้าเกษตร  
       อาจแสดงช่ือพันธุ ์ชนิด หรือช่ือทางการค้าเพ่ิมเติมได้  
 2) ช้ันคุณภาพ (ถ้ามีการจัดช้ันคุณภาพ)  
 3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหน่ึง (ถ้ามีการจัดขนาด)   
 4) ปริมาณสทุธใิห้ใช้ระบบเมตริก  
 5) ช่ือและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสนิค้า หรือผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก หรือ

ผู้ขายสนิค้าเกษตร อย่างหน่ึงอย่างใด  
  สนิค้าผกับางชนิดอาจต้องแสดงเลขสถานที่ผลิตหรือเลขสถานที่นาํเข้า2 เพ่ิมเติม  
 6) ประเทศแหล่งกาํเนิด ยกเว้นกรณผีลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศ 
  บางกรณ ีอาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภมิูภาคหรือช่ือท้องถิ่นของสถานที่เพ่ิมเติม 
 7) การระบุรุ่น 
  สินค้าผักบางชนิด3 อาจต้องแสดงรหัสสัญลักษณ์หรือรูปแบบใดๆ ที่บ่งช้ีรุ่นการผลิต

เพ่ิมเติม  
 8) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต หรือวันที่บรรจุ หรือวันที่เกบ็เกี่ยว ตามความจาํเป็นและเหมาะสม

ของผกัแต่ละชนิด)  
 9) ภาษา 
  กรณีที่นาํเข้าและผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษา 

ต่างประเทศด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออก ให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

 

                                                  
3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 386 พ.ศ. 2560 เร่ือง กาํหนดวธีิการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการผลิตและการเกบ็รักษาผกัหรือผลไมส้ดบาง
ชนิด และการแสดงฉลาก (ข้อ 6.7.3) 
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4.2 ผลไม ้

4.2.1 บรรจุภณัฑส์ําหรบัผูบ้ริโภค 

 1) ช่ือสนิค้าเกษตรโดยแสดงเป็นช่ือสามัญ หากมองไม่เหน็จากภายนอก  
  อาจแสดงช่ือพันธุ ์ชนิด หรือช่ือทางการค้าเพ่ิมเติมได้  
 2) ช้ันคุณภาพ (ถ้ามีการจัดช้ันคุณภาพ)  
 3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหน่ึง (ถ้ามีการจัดขนาด)  
 4) ปริมาณสทุธใิห้ใช้ระบบเมตริก 
 5) ช่ือและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสนิค้า หรือผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก หรือ

ผู้ขายสนิค้าเกษตร อย่างหน่ึงอย่างใด  
  สนิค้าผลไม้บางชนิดอาจต้องแสดงเลขสถานที่ผลิตอาหารหรือเลขสถานที่นาํเข้า2 เพ่ิมเติม 
 6) ประเทศแหล่งกาํเนิด ยกเว้นกรณผีลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศ 
  บางกรณ ีอาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภมิูภาคหรือช่ือท้องถิ่นของสถานที่เพ่ิมเติม 
 7) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต หรือวันที่บรรจุ หรือวันที่เกบ็เกี่ยว ตามความจาํเป็นและเหมาะสม

ของผลไม้แต่ละชนิด)   
 8) การระบุรุ่น 
  สินค้าผลไม้บางชนิด3 อาจต้องแสดงรหัสสัญลักษณ์หรือรูปแบบใดๆ ที่บ่งช้ีรุ่นการผลิต

เพ่ิมเติม 
 9) ภาษา 
 กรณีที่นาํเข้าและผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษา 

ต่างประเทศด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออก ให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

4.2.2 ภาชนะบรรจุทีไ่ม่ไดจํ้าหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ริโภค 

 1) ช่ือสนิค้าเกษตร  
  อาจแสดงช่ือพันธุ ์ชนิด หรือช่ือทางการค้าเพ่ิมเติมได้  
 2) ช้ันคุณภาพ (ถ้ามีการจัดช้ันคุณภาพ) 
 3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหน่ึง (ถ้ามีการจัดขนาด)  
 4) ปริมาณสทุธใิห้ใช้ระบบเมตริก 
 5) ช่ือและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสนิค้า หรือผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก หรือผู้ขาย

สนิค้าเกษตร อย่างหน่ึงอย่างใด  
  สนิค้าผลไม้บางชนิดอาจต้องแสดงเลขสถานที่ผลิตอาหารหรือเลขสถานที่นาํเข้า2 เพ่ิมเติม 
 6) ประเทศแหล่งกาํเนิด ยกเว้นกรณผีลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศ 
  บางกรณ ีอาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภมิูภาคหรือช่ือท้องถิ่นของสถานที่เพ่ิมเติม 
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 7) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต หรือวันที่บรรจุ หรือวันที่เกบ็เกี่ยว ตามความจาํเป็นและเหมาะสม
ของผลไม้แต่ละชนิด)  

 8) การระบุรุ่น 
  สินค้าผลไม้บางชนิด3 อาจต้องแสดงรหัสสัญลักษณ์หรือรูปแบบใดๆ ที่บ่งช้ีรุ่นการผลิต

เพ่ิมเติม 
 9) ภาษา 
 กรณีที่นาํเข้าและผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษา 

ต่างประเทศด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออก ให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

4.3 ขา้ว 

4.3.1 บรรจุภณัฑส์ําหรบัผูบ้ริโภค4 

 1) ช่ือสินค้าเกษตร โดยให้ระบุช่ือประเภทหรือชนิดของข้าว (โดยอาจแสดงช่ือเป็น
ภาษาองักฤษควบคู่กนัได้)  

        อาจระบุช่ือสายพันธุ ์กรณจีาํหน่ายเป็นข้าวเฉพาะพันธุแ์ละต้องการระบุช่ือพันธุข้์าว 
        ในกรณีที่มีการผสมหรือเจือปนข้าวสารอื่นนอกจากที่ระบุช่ือประเภทหรือชนิดของข้าวสารน้ัน 

ในฉลาก ให้ระบุจาํนวนและชนิดของข้าวสารอื่นที่เป็นส่วนผสมหรือเจือปนน้ันไว้บนฉลากด้วย 
 2) ช้ันคุณภาพ (ถ้ามีการจดัช้ันคุณภาพ) 
 3) ปริมาณสทุธใิห้ใช้ระบบเมตริก 

 4) ช่ือและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสนิค้า หรือผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก หรือ
ผู้ขายสนิค้าเกษตร อย่างหน่ึงอย่างใด  

 5) ประเทศแหล่งกาํเนิด ยกเว้นกรณผีลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศ 
  บางกรณ ีอาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภมิูภาคหรือช่ือท้องถิ่นของสถานที่เพ่ิมเติม 
 6) การแสดงวันที่ (วันเดือนและปี หรือ เดือนและปี โดยมีข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน” 

กาํกบัไว้ด้วย) 
 7) วิธกีารใช้ หรือวิธกีารหุงต้ม 
 8) ภาษา 
 กรณีที่นาํเข้าและผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษา 

ต่างประเทศด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออก ให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

 

                                                  
4 ตอ้งปฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 367) พ.ศ. 2557 และ (ฉบบัท่ี 383) พ.ศ. 2560 รวมถึงประกาศคณะกรรมการว่าดว้ยฉลาก  
ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2543) เร่ือง ให้ขา้วสารบรรจุถุงเป็นสินคา้ท่ีควบคุมฉลาก และ ประกาศคณะกรรมการว่าดว้ยฉลาก ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2543) เร่ือง  
ใหข้า้วสารบรรจุถุงเป็นสินคา้ท่ีควบคุมฉลาก (ฉบบัท่ี 2) 
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4.3.2 ภาชนะบรรจุทีไ่ม่ไดจํ้าหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ริโภค 

 1) ช่ือสินค้าเกษตร โดยให้ระบุช่ือประเภทหรือชนิดของข้าว (โดยอาจแสดงช่ือเป็น
ภาษาองักฤษควบคู่กนัได้) 

       อาจระบุช่ือสายพันธุ ์กรณจีาํหน่ายเป็นข้าวเฉพาะพันธุแ์ละต้องการระบุช่ือพันธุข้์าว 
 2) ช้ันคุณภาพ (ถ้ามีการจดัช้ันคุณภาพ) 
 3) ปริมาณสทุธใิห้ใช้ระบบเมตริก 
 4) ช่ือและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสนิค้า หรือผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก หรือ

ผู้ขายสนิค้าเกษตร อย่างหน่ึงอย่างใด  
 5) ประเทศแหล่งกาํเนิด ยกเว้นกรณผีลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศ 
 บางกรณ ีอาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภมิูภาคหรือช่ือท้องถิ่นของสถานที่เพ่ิมเติม 
 6) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต หรือวันที่บรรจุ แล้วแต่กรณ)ี 
 7) ภาษา 
 กรณีที่นาํเข้าและผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษา 

ต่างประเทศด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออก ให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

4.4 ธญัพชือ่ืนและถัว่เมล็ดแหง้ 

4.4.1 บรรจุภณัฑส์ําหรบัผูบ้ริโภค 

 1) ช่ือสนิค้าเกษตร  
  อาจระบุช่ือพันธุ ์ชนิด หรือช่ือทางการค้าเพ่ิมเติมได้ 
  2) ช้ันคุณภาพ (ถ้ามีการจัดช้ันคุณภาพ) 
 3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหน่ึง (ถ้ามีการจัดขนาด) 
 4) ปริมาณสทุธใิห้ใช้ระบบเมตริก 
 5) ช่ือและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสนิค้า หรือผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก หรือ

ผู้ขายสนิค้าเกษตร อย่างหน่ึงอย่างใด  
 6) ประเทศแหล่งกาํเนิด ยกเว้นกรณผีลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศ 
 7) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต หรือ วันที่บรรจุ แล้วแต่กรณ)ี 
   บางกรณ ีอาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภมิูภาคหรือช่ือท้องถิ่นของสถานที่เพ่ิมเติม 
 8) ภาษา 
  กรณีที่นาํเข้าและผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษา 

ต่างประเทศด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออก ให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
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4.4.2 ภาชนะบรรจุทีไ่ม่ไดจํ้าหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ริโภค 

 1) ช่ือสนิค้าเกษตร  
  อาจระบุช่ือพันธุ ์ชนิด หรือช่ือทางการค้าเพ่ิมเติมได้ 
  2) ช้ันคุณภาพ (ถ้ามีการจัดช้ันคุณภาพ) 
 3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหน่ึง (ถ้ามีการจัดขนาด) 
 4) ปริมาณสทุธใิห้ใช้ระบบเมตริก 
 5) ช่ือและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสนิค้า หรือผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก หรือ

ผู้ขายสนิค้าเกษตร อย่างหน่ึงอย่างใด  
 6) ประเทศแหล่งกาํเนิด ยกเว้นกรณผีลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศ  
  บางกรณ ีอาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภมิูภาคหรือช่ือท้องถิ่นของสถานที่เพ่ิมเติม 
 7) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต หรือ วันที่บรรจุ แล้วแต่กรณ)ี 
 8) ภาษา 

กรณีที่นาํเข้าและผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษา 
ต่างประเทศด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออก ให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

4.5 ประมง 

4.5.1 บรรจุภณัฑส์ําหรบัผูบ้ริโภค 

 1) ช่ือสนิค้าเกษตร 
  อาจระบุช่ือสายพันธุ ์หรือชนิด หรือประเภท หรือรปูแบบ หรือลักษณะ (แล้วแต่กรณ)ี  
 2) ช้ันคุณภาพ (ถ้ามีการจัดช้ันคุณภาพ) 
 3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหน่ึง (ถ้ามีการจัดขนาด) 
 4) รายการส่วนประกอบ (ถ้ามี) 
 5) ปริมาณสทุธใิห้ใช้ระบบเมตริก 
 6) ช่ือและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ แล้วแต่กรณี ทั้งน้ีอาจแสดงช่ือและที่อยู่ของผู้กระจาย

สนิค้า หรือผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก หรือผู้ขายสนิค้าเกษตร เพ่ิมเติมได้  
  อาจแสดงเคร่ืองหมายการค้าได้ (ถ้ามี) 
 7) ประเทศแหล่งกาํเนิด ยกเว้นกรณผีลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศ 
  บางกรณีอาจแสดงแหล่งผลิต แหล่งจับ หรือมีเอกสารแหล่งที่มา หรือ หนังสอืกาํกบัการ

จาํหน่ายสตัว์นํา้ เพ่ิมเติมได้ (แล้วแต่กรณ)ี 
 8) การแสดงวันที่ (แสดงวันที่ผลิต วันที่บรรจุ วันที่ควรบริโภคก่อน วันที่หมดอายุ แล้วแต่

กรณ)ี  
 9)  การระบุรุ่น (แล้วแต่กรณ)ี 
 10) คาํแนะนาํในการเกบ็รักษา (ถ้ามี) 
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 11) คาํแนะนาํในการบริโภค (ถ้ามี) 
 12) ภาษา 
  กรณีที่นาํเข้าและผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษา 

ต่างประเทศด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออก ให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

4.5.2 ภาชนะบรรจุทีไ่ม่ไดจํ้าหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ริโภค 

 1) ช่ือสนิค้าเกษตร 
  อาจระบุช่ือสายพันธุ ์หรือชนิด หรือประเภท หรือรปูแบบ หรือลักษณะ (แล้วแต่กรณ)ี   
 2) ช้ันคุณภาพ (ถ้ามีการจัดช้ันคุณภาพ) 
 3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหน่ึง (ถ้ามีการจัดขนาด) 
 4) รายการส่วนประกอบ (ถ้ามี) 
 5) ปริมาณสทุธใิห้ใช้ระบบเมตริก 
 6) ช่ือและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี อาจแสดงช่ือและที่อยู่ของผู้กระจาย

สนิค้า หรือผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก หรือผู้ขายสนิค้าเกษตร เพ่ิมเติมได้ 
  อาจแสดงเคร่ืองหมายการค้าด้วยได้ (ถ้ามี) 
 7) ประเทศแหล่งกาํเนิด ยกเว้นกรณผีลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศ 
  บางกรณีอาจแสดงแหล่งผลิต แหล่งจับ หรือมีเอกสารแหล่งที่มา หรือ หนังสอืกาํกบัการ

จาํหน่ายสตัว์นํา้ เพ่ิมเติมได้ (แล้วแต่กรณ)ี 
 8) การแสดงวันที่ (แสดงวันที่จับ วันที่ขนส่ง วันที่ผลิต วันที่บรรจุ วันที่ควรบริโภคก่อน วันที่

หมดอายุ แล้วแต่กรณ)ี  
 9) การระบุรุ่น (แล้วแต่กรณ)ี 
 10) คาํแนะนาํในการเกบ็รักษา (ถ้ามี) 
 11) คาํแนะนาํในการบริโภค (ถ้ามี) 
 12) ภาษา 
  กรณีที่นาํเข้าและผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษา 

ต่างประเทศด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออก ให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

4.5.3 สินคา้ประมงมีชีวิต5 

 1) ช่ือสนิค้าเกษตร 
  อาจระบุช่ือสายพันธุ ์หรือชนิด หรือประเภท หรือแบบ หรือลักษณะ (แล้วแต่กรณี) และ

ให้ระบุสถานะของสนิค้าว่าเป็นสนิค้ามีชีวิต 
 2) ช้ันคุณภาพ (ถ้ามีการจัดช้ันคุณภาพ) 
                                                  
5 แสดงขอ้มูลโดยใชเ้อกสารกาํกบัสินคา้ได ้
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 3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหน่ึง (ถ้ามีการจัดขนาด) 
 4) ปริมาณสทุธใิห้ใช้ระบบเมตริก (ถ้ามี) 
 5) ช่ือและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสนิค้า หรือผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก หรือ

ผู้ขายสนิค้าเกษตร อย่างหน่ึงอย่างใด  
  อาจแสดงเคร่ืองหมายการค้าด้วยได้ (ถ้ามี) 
 6) ประเทศแหล่งกาํเนิด ยกเว้นกรณผีลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศ 
  บางกรณีอาจแสดงแหล่งผลิต แหล่งจับ หรือมีเอกสารแหล่งที่มา หรือ หนังสอืกาํกบัการ

จาํหน่ายสตัว์นํา้ เพ่ิมเติมได้ (แล้วแต่กรณ)ี 
  7) การแสดงวันที่ (วันที่จับ หรือวันที่ขึ้นท่า หรือวันที่บรรจุ หรือวันที่ขนส่ง แล้วแต่กรณ)ี  
 8) การระบุรุ่น (ถ้ามีเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการแสดงวันที่) 
 9) คาํแนะนาํในการเกบ็รักษา (ถ้ามี) 
 10) ภาษา 
  กรณีที่นาํเข้าและผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษา 

ต่างประเทศด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออก ให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

4.6 ปศุสตัว ์

4.6.1 บรรจุภณัฑส์ําหรบัผูบ้ริโภค 

 1) ช่ือสนิค้าเกษตร บางกรณอีาจแสดงประเภทของเน้ือช้ินส่วน 
  บางกรณีอาจต้องแสดงรายละเอยีดเพ่ิมเติม เช่น ชนิดของรังนก ชนิดของพืชหรือดอกไม้

ที่เป็นแหล่งที่มาของนํา้ผึ้ ง 
 2) ช้ันคุณภาพ (ถ้ามีการจัดช้ันคุณภาพ) 
 3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหน่ึง (ถ้ามีการจัดขนาด) 
 4) ปริมาณสทุธใิห้ใช้ระบบเมตริก 
 5) ช่ือและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสนิค้า หรือผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก หรือ

ผู้ขายอาหาร อย่างหน่ึงอย่างใด  
  อาจแสดงเคร่ืองหมายการค้า แทนช่ือได้ 
 6) ประเทศแหล่งกาํเนิด ยกเว้นกรณผีลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศ 
 7) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต หรือวันที่บรรจุ และ แสดงวันที่หมดอายุ หรือวันที่ควรบริโภค

ก่อน หรือวันที่คงคุณภาพสมบูรณก่์อน ขึ้นอยู่กบัชนิดสนิค้า) 
 8) การระบุรุ่น 
 9) คาํแนะนาํในการเกบ็รักษา (ถ้ามี)  
 10) ภาษา 
  กรณีที่นาํเข้าและผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษา 

ต่างประเทศด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออก ให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 



 มกษ. XXXX-256X
  

ร่าง มกษ. ฉลาก  สาํหรับเวียนขอข้อคิดเหน็และสมัมนา CDP 

11

4.6.2 ภาชนะบรรจุทีไ่ม่ไดจํ้าหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ริโภค 

 1) ช่ือสนิค้าเกษตร บางกรณอีาจแสดงประเภทของเน้ือช้ินส่วน 
  บางกรณีอาจต้องแสดงรายละเอยีดเพ่ิมเติม เช่น ชนิดของรังนก ชนิดของพืชหรือดอกไม้

ที่เป็นแหล่งที่มาของนํา้ผึ้ ง 
 2) ช้ันคุณภาพ (ถ้ามีการจัดช้ันคุณภาพ) 
 3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหน่ึง (ถ้ามีการจัดขนาด) 
 4) ปริมาณสทุธใิห้ใช้ระบบเมตริก 
 5) ช่ือและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสนิค้า หรือผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก หรือ

ผู้ขายอาหาร อย่างหน่ึงอย่างใด  
  อาจแสดงเคร่ืองหมายการค้าเพ่ิมเติมได้  
 6) ประเทศแหล่งกาํเนิด ยกเว้นกรณผีลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศ 
 7) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต หรือวันที่บรรจุ และ แสดงวันที่หมดอายุ หรือวันที่ควรบริโภค

ก่อน หรือวันที่คงคุณภาพสมบูรณก่์อน ขึ้นอยู่กบัชนิดสนิค้า) 
 8) การระบุรุ่น 
 9) คาํแนะนาํในการเกบ็รักษา และคาํแนะนาํในการขนส่ง (ถ้ามี)  
 10) ภาษา 
  กรณีที่นาํเข้าและผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษา 

ต่างประเทศด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออก ให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

5.  ขอ้กําหนดการแสดงฉลากของสินคา้เกษตรทีไ่ม่ใชเ้ป็นอาหาร 

5.1 สมุนไพร (ใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรบัการผลิตผลิตภณัฑส์มุนไพร) 

5.1.1 ภาชนะบรรจุทีไ่ม่ไดจํ้าหน่ายโดยตรงต่อผูใ้ช ้

 1) ช่ือสนิค้าเกษตร โดยแสดงเป็นช่ือสามัญ 
  ระบุช่ือวิทยาศาสตร์หากมีการจาํแนกย่อยในระดบัตํ่ากว่า species  
  ระบุสายพันธุ ์(strains) (กรณทีี่จาํเป็น) 
 2) ช้ันคุณภาพ  
 3) ส่วนของพืช 
 4) แบบ 
 5) ปริมาณสทุธใิห้ใช้ระบบเมตริก 
 6) ช่ือและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสนิค้า หรือผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก อย่าง

หน่ึงอย่างใด 
 7) ประเทศแหล่งกาํเนิด 
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      บางกรณ ีอาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภมิูภาคหรือช่ือท้องถิ่นของสถานที่เพ่ิมเติม 
 8) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต หรือ วันที่บรรจุ หรือ วันหมดอายุ) 
 9) อายุเกบ็เกี่ยวหรือระยะเกบ็เกี่ยว หรือระยะการเจริญเติบโต (ถ้ามี) 
 10) คาํแนะนาํในการเกบ็รักษา (ถ้ามี)  
 11) ข้อแนะนาํในการใช้ (ถ้ามี) 
 12) ภาษา 

กรณทีี่นาํเข้าและผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษา 
ต่างประเทศด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออก ให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

5.2 พชืทีไ่ม่ใช่อาหาร6 

5.2.1 บรรจุภณัฑส์ําหรบัผูใ้ช ้

 1) ช่ือสนิค้าเกษตร 
  อาจระบุช่ือสายพันธุ ์หรือเคร่ืองหมายการค้า (ถ้ามี) เพ่ิมเติม  
 2) ช้ันคุณภาพ (ถ้ามีการจัดช้ันคุณภาพ) 
 3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหน่ึง (ถ้ามีการจัดขนาด) 
 4) ปริมาณสทุธใิห้ใช้ระบบเมตริก หรือจาํนวนนับ 
 5) ช่ือและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสนิค้า หรือผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก หรือ

ผู้ค้าอย่างหน่ึงอย่างใด  
 6) ประเทศแหล่งกาํเนิด ยกเว้นกรณผีลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศ 
  บางกรณ ีอาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภมิูภาคหรือช่ือท้องถิ่นของสถานที่เพ่ิมเติม 
 7) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิตหรือวันที่บรรจุ) 
 8) ภาษา 
  กรณีที่นาํเข้าและผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษา 

ต่างประเทศด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออก ให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

5.2.2 ภาชนะบรรจุทีไ่ม่ไดจํ้าหน่ายโดยตรงต่อผูใ้ช ้

 1) ช่ือสนิค้าเกษตร 
  อาจระบุช่ือสายพันธุ ์เพ่ิมเตมิ  
 2) ช้ันคุณภาพ (ถ้ามีการจัดช้ันคุณภาพ) 
 3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหน่ึง (ถ้ามีการจัดขนาด) 
 4) ปริมาณสทุธใิห้ใช้ระบบเมตริก หรือจาํนวนนับ 

                                                  
6 ไม่รวมเมลด็พนัธุต์าม พระราชบญัญติัพนัธุ์พืช พ.ศ. 2518 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
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 5) ช่ือและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสนิค้า หรือผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก หรือ
ผู้ค้าอย่างหน่ึงอย่างใด  

  อาจแสดงรหัสที่มีการขึ้นทะเบียนกบัหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่แทนการแสดงช่ือและที่อยู่ได้ 
 6) ประเทศแหล่งกาํเนิด ยกเว้นกรณผีลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศ 
  บางกรณ ีอาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภมิูภาคหรือช่ือท้องถิ่นของสถานที่เพ่ิมเติม 
 7) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิตหรือวันที่บรรจุ) 
 8) ภาษา 
  กรณทีี่นาํเข้าและผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษา 

ต่างประเทศด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออก ให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

5.3 เมล็ดพนัธุ ์

5.3.1 บรรจุภณัฑส์ําหรบัผูใ้ช ้และภาชนะบรรจุทีไ่ม่ไดจํ้าหน่ายโดยตรงต่อผูใ้ช ้

 1) ชนิดและช่ือพันธุข์องเมลด็พันธุ ์กรณเีป็นเมลด็พันธุค์วบคุม ให้ระบุ “เมลด็พันธุค์วบคุม7” 
 2) เคร่ืองหมายการค้า กรณเีป็นเมลด็พันธุค์วบคุม 

3) ช้ันเมลด็พันธุ ์(ถ้ามี) 
4) ปริมาณสทุธใิห้ใช้ระบบเมตริก หรือจาํนวนเมลด็พันธุค์วบคุม 
 5) ช่ือและที่อยู่ผู้ผลิต/ผู้รวบรวม/ผู้นาํเข้า กรณเีป็นเมลด็พันธุค์วบคุม ให้ระบุช่ือผู้รวบรวม

และแหล่งรวบรวม  
 6) การแสดงรุ่น (ถ้ามี)   
 7) กรณเีป็นเมลด็พันธุค์วบคุม ให้แสดงหมายเลขพันธุพื์ช (พ.พ.) (พ.พ. ..../...) 
 8) คาํแนะนาํในการเกบ็รักษา เช่น เกบ็ไว้ในที่แห้ง เยน็ ไม่สมัผสัแสงแดด และมีอากาศถ่ายเท 
 9) อตัราความงอก (ร้อยละ) 
 10) ความบริสทุธิ์ (ร้อยละ) 

กรณทีี่เป็นเมลด็พันธุข้์าว ให้ระบุ เมลด็ข้าวพันธุอ์ื่นปน (... เมลด็/500 กรัม) และข้าว
วัชพืชที่เป็นข้าวแดง (... เมลด็/500 กรัม) 

 11) วันเดือนปีที่ทดสอบคุณภาพ 
 12) เดือนและปี ที่รวบรวมหรือนาํเข้า 
 13) เดือนและปี ที่สิ้นอายุการใช้ทาํพันธุ ์(ถ้ามี)  

                                                  
7 เมลด็พนัธุ์พืชควบคุม 45 ชนิด 33 รายการ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง กาํหนดชนิดและช่ือพนัธุ์ของเมลด็พนัธุ์ให้เป็นเมลด็พนัธุ์
ควบคุม พ.ศ. 2556 ไดแ้ก่ 1. กระเจ๊ียบเขียว 2. กระเทียมใบ 3. กะหลํ่าปลี กะหลํ่าดอก คะนา้ บรอคโคลี 4. ขา้วเปลือก 5. ขา้วโพด 6. ขา้วโพดหวาน 7. 
ขา้วฟ่าง 8. แคนตาลูป แตงเทศ เมล่อน 9. แตงกวา แตงร้าน 10. แตงโม 11. ถัว่ฝักยาว 12. ถัว่ลนัเตา 13. ถัว่เขียว 14. ถัว่เขียวผิวดาํ 15. ถัว่เหลือง  
16. ทานตะวนั 17. บวบเหล่ียม 18. ผกักาดกวางตุง้ ผกักาดขาว 19. ผกักาดเขียว 20. ผกักาดหอม 21. ผกักาดหวั 22. ผกัชี 23. ผกับุง้จีน 24. ฝ้าย 25. พริก 
26. ฟักทอง 27. ฟัก แฟง 28. มะระจีน มะระข้ีนก 29. มะเขือยาว มะเขือม่วง มะเขือเปราะ 30. มะเขือเทศ 31. หอมหวัใหญ่ 32. มะละกอ 33. กญัชา กญัชง 
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 14) กรณเีป็นเมลด็พันธุค์วบคุม ให้ระบุอายุความงอกของเมลด็พันธุค์วบคุม 
 15) ถ้ามีวัตถุอื่นผสมอยู่ ให้ระบุช่ือและอตัราส่วนของวัตถุที่ผสม  

 16) กรณีเป็นเมลด็พันธุ์ควบคุม มีสารเคมีอันตรายตามมาตรา ๑๓ ผสมอยู่ด้วย ต้องแจ้งช่ือ
และอัตราส่วนของสารเคมีอันตรายที่ผสมอยู่ในเมล็ดพันธุ์ควบคุม ทั้ งต้องแสดง
เคร่ืองหมายหัวกะโหลกกบักระดูกไขว้ และมีคาํว่า “อนัตราย” ด้วยอกัษรสแีดงไว้ด้วย 

5.4 ส่วนของพชืทีใ่ชข้ยายพนัธุ ์นอกเหนอืจากเมล็ดพนัธุ ์

5.4.1 บรรจุภณัฑส์ําหรบัผูใ้ช ้

 1) ช่ือสนิค้าเกษตร 
  อาจระบุช่ือสายพันธุ ์หรือเคร่ืองหมายการค้า (ถ้ามี) เพ่ิมเติม 
  อาจระบุลักษณะเด่นของพันธุ ์(ถ้ามี)  
 2) ช้ันคุณภาพ (ถ้ามีการจัดช้ันคุณภาพ) 
 3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหน่ึง (ถ้ามีการจัดขนาด) 
 4) ปริมาณสทุธใิห้ใช้ระบบเมตริก หรือจาํนวนนับ 
 5) ช่ือและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสนิค้า หรือผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก หรือ

ผู้ค้าอย่างหน่ึงอย่างใด  
 6) ประเทศแหล่งกาํเนิด ยกเว้นกรณผีลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศ 
  บางกรณ ีอาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภมิูภาคหรือช่ือท้องถิ่นของสถานที่เพ่ิมเติม 
 7) การแสดงวันที่ (วันที่ปลูกหรืออายุต้นพันธุ ์วันที่ตัดต้นพันธุ)์ 
 8) ภาษา 
  กรณีที่นาํเข้าและผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษา 

ต่างประเทศด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออก ให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

5.4.2 ภาชนะบรรจุทีไ่ม่ไดจํ้าหน่ายโดยตรงต่อผูใ้ช ้

 1) ช่ือสนิค้าเกษตร 
  อาจระบุช่ือสายพันธุ ์หรือเคร่ืองหมายการค้า (ถ้ามี) เพ่ิมเติม 
  อาจระบุลักษณะเด่นของพันธุ ์(ถ้ามี)  
 2) ช้ันคุณภาพ (ถ้ามีการจัดช้ันคุณภาพ) 
 3) ขนาด หรือ รหัสขนาด อย่างใดอย่างหน่ึง (ถ้ามีการจัดขนาด) 
 4) ปริมาณสทุธใิห้ใช้ระบบเมตริก หรือจาํนวนนับ 
 5) ช่ือและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสนิค้า หรือผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก หรือ

ผู้ค้าอย่างหน่ึงอย่างใด  
 6) ประเทศแหล่งกาํเนิด ยกเว้นกรณผีลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศ 
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  บางกรณ ีอาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภมิูภาคหรือช่ือท้องถิ่นของสถานที่เพ่ิมเติม 
 7) การแสดงวันที่ (วันที่ปลูกหรืออายุต้นพันธุ ์วันที่ตัดต้นพันธุ)์ 
 8) ภาษา 
  กรณีที่นาํเข้าและผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษา 

ต่างประเทศด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออก ให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
 
5.5 อาหารสตัว ์

5.5.1 บรรจุภณัฑส์ําหรบัผูใ้ช ้และภาชนะบรรจุทีไ่ม่ไดจํ้าหน่ายโดยตรงต่อผูใ้ช ้

 1) ช่ือสนิค้าเกษตร 
  อาจระบุช่ือพันธุ ์เพ่ิมเติม  
 2) ช้ันคุณภาพ (ถ้ามีการจัดช้ันคุณภาพ) 
 3) รปูแบบหรือประเภท (ถ้ามี) 
 4) ส่วนประกอบ (ถ้ามี) กรณใีช้วัตถุที่เตมิในอาหารสตัว์ (feed additive) ให้ระบุชนิดและ

ปริมาณที่ใช้ 
 5) คุณภาพทางเคมี (ถ้ามี) 
 6) ปริมาณสทุธใิห้ใช้ระบบเมตริก 
 7) ช่ือและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสนิค้า หรือผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก หรือ

ผู้ขายอาหาร อย่างหน่ึงอย่างใด 
 8) ประเทศแหล่งกาํเนิด ยกเว้นกรณผีลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศ 
     บางกรณ ีอาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภมิูภาคหรือช่ือท้องถิ่นของสถานที่เพ่ิมเติม 
 9) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต หรือวันที่เกบ็เกี่ยว หรือวันที่บรรจุ หรือวันที่ส่งมอบ หรือวันที่

ล่วงอายุ อย่างหน่ึงอย่างใด) 
 10) การระบุรุ่น (ถ้ามี) 

 11) ภาษา 
กรณีที่นําเข้าและผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมี
ภาษา ต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่ผลิตเพ่ือการส่งออก ให้แสดงข้อความเป็น
ภาษาต่างประเทศได้ 

5.6 ผลิตภณัฑจ์ากสตัว ์

5.6.1 บรรจุภณัฑส์ําหรบัผูใ้ช ้และภาชนะบรรจุทีไ่ม่ไดจํ้าหน่ายโดยตรงต่อผูใ้ช ้

 1) ช่ือสนิค้าเกษตร และช่ือพันธุ ์ 
 2) ช้ันคุณภาพ (ถ้ามีการจัดช้ันคุณภาพ) 



มกษ. XXXX-256X 

ร่าง มกษ. ฉลาก  สาํหรับเวียนขอข้อคิดเหน็และสมัมนา CDP 

16

 3) ปริมาณสทุธใิห้ใช้ระบบเมตริก  
 4) ช่ือและที่อยู่ ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้กระจายสนิค้า หรือผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก หรือ

ผู้ขายสนิค้าเกษตร อย่างหน่ึงอย่างใด 
 5) การแสดงวันที่ (วันที่ผลิต8หรือวันที่บรรจุ; เดือนปีที่ผลิต) 
 6) ภาษา 

กรณีที่นาํเข้าและผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษา 
ต่างประเทศด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออก ให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

6.  คําอธิบายการแสดงฉลากของสินคา้เกษตร 

6.1  ช่ือของสินคา้เกษตร  

6.1.1  ช่ือต้องแสดงถึงธรรมชาติที่ถูกต้องของสินค้าเกษตร และควรเป็นช่ือเฉพาะไม่ใช่ช่ือทั่วไป แล้วแต่
กรณดีังต่อไปน้ี 

6.1.1.1  กรณีที่มีมาตรฐานกาํหนดช่ือสินค้าเกษตรไว้แล้ว ให้ใช้ช่ือที่กาํหนดไว้แล้วน้ัน และหากมีกาํหนด
มากกว่าหน่ึงช่ือ ให้ใช้ช่ือที่กาํหนดไว้แล้วอย่างน้อยหน่ึงช่ือ 

6.1.1.2  กรณไีม่มีมาตรฐานเฉพาะกาํหนดช่ือสนิค้าเกษตรน้ัน ให้ใช้ช่ือที่กาํหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6.1.1.3  ในกรณีที่ไม่มีช่ือตามข้อ 6.1.1.1 และ 6.1.1.2 กาํหนดไว้ ให้ใช้ช่ือสามัญหรือช่ือที่มีการใช้กนัเป็น
ปกติ ให้เป็นคาํอธบิายที่เหมาะสม โดยต้องไม่ทาํให้ผู้บริโภค ผู้ใช้ หรือธุรกจิที่นาํสนิค้าเกษตรไปใช้
เข้าใจผดิหรือก่อให้เกดิความสบัสน 

6.1.1.4  อาจใช้ช่ือที่บัญญัติขึ้น คิดขึ้น หรือช่ือตราสนิค้า หรือ เคร่ืองหมายการค้าได้ แต่ต้องมีช่ือหน่ึงช่ือใด
ตามข้อ 6.1.1.1, 6.1.1.2 หรือ 6.1.1.3 ประกอบคู่กนัด้วย 

6.1.2  ข้อความที่แสดงเพ่ิมเติมบนฉลาก เช่น ชนิดของสารบรรจุ (packing medium) รูปแบบ (style) 
สภาวะหรือประเภทของกระบวนการที่กระทาํต่อสนิค้าเกษตร (treatment) เช่น การทาํให้แห้ง การทาํ
ให้เข้มข้น การคืนรูป (reconstituted) การรมควัน อาจแสดงร่วมกันหรือแสดงไว้ใกล้กับช่ือสินค้า
เกษตร โดยคาํหรือประโยคที่จาํเป็นต้องแสดงเพ่ิมเติมน้ี ต้องไม่ทาํให้ผู้บริโภค ผู้ใช้ หรือธุรกจิที่นาํ
สนิค้าเกษตรไปใช้ เข้าใจผิดหรือก่อให้เกดิความสบัสนต่อลักษณะที่แท้จริงและสภาวะทางกายภาพ
ของสนิค้าเกษตร 

6.1.3 กรณีสินค้าเกษตรประเภทผักและผลไม้ อาจยกเว้นการแสดงช่ือของสินค้าเกษตรบนบรรจุภัณฑ์
สาํหรับผู้บริโภคได้ หากสามารถมองเหน็สนิค้าเกษตรน้ันจากภายนอกบรรจุภัณฑ ์และสนิค้าเกษตร
น้ันผู้บริโภคโดยทั่วไปรู้จักดีอยู่แล้ว 

                                                  
8 เช่น วนัท่ีนาํหนอนไหมเขา้จ่อ 
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6.1.4 ในบางสนิค้าเกษตร อาจแสดงพันธุ ์ช่ือวิทยาศาสตร์ ชนิด ประเภท รูปแบบ หรือลักษณะ ควบคู่กบั
ช่ือสนิค้าเกษตรได้  

6.1.5 กรณีสนิค้าข้าวที่จาํหน่ายเป็นข้าวเฉพาะพันธุ์และต้องการระบุช่ือพันธุ์ข้าว ต้องมีข้าวพันธุ์ที่ระบุช่ือ
ในปริมาณไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตร หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีเอกสาร
หลักฐานที่ทาํให้เช่ือม่ันได้ว่าเป็นข้าวพันธุท์ี่ระบุช่ือและสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นข้าวตรงตามพันธุ์
ที่ระบุไว้  

6.1.6 หากสนิค้าเกษตรได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภมิูศาสตร์ สามารถระบุช่ือสิ่งบ่งช้ีทางภมิูศาสตร์ 
ควบคู่กบัช่ือสนิค้าเกษตร ทั้งน้ีเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่กรมทรัพย์สนิทางปัญญากาํหนด 

6.2 การจดัชั้นคุณภาพหรือการจดัขนาด 

 หากมีการจัดช้ันคุณภาพ หรือการจัดขนาด ต้องอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจ และเป็นไปตามมาตรฐานที่จัด
ช้ันคุณภาพ หรือจัดขนาดไว้ และไม่ทาํให้เข้าใจผดิหรือหลอกลวง 

6.3  รายการส่วนประกอบ และการแสดงส่วนประกอบเชิงปริมาณ  

6.3.1  รายการส่วนประกอบทั้งหมดต้องแสดงบนฉลาก ยกเว้นสาํหรับสนิค้าเกษตรที่มีส่วนประกอบเดียว 

6.3.1.1  รายการส่วนประกอบต้องใช้หัวข้อหรือขึ้นต้นด้วยช่ือที่เหมาะสม เช่น ใช้คาํว่า “ส่วนประกอบ” หรือ 
“ส่วนผสม” ตามด้วยช่ือเฉพาะของส่วนประกอบ ในรายการของส่วนประกอบ  

6.3.1.2  ส่วนประกอบที่สาํคัญเป็นร้อยละของนํา้หนักโดยประมาณ เรียงตามลาํดับปริมาณจากมากไปน้อย   

6.3.1.3  สาํหรับสนิค้าเกษตรที่ใช้เป็นอาหารทุกชนิด ที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
367) พ.ศ. 2557 เร่ือง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ9 ต้องแสดงรายการสินค้า
เกษตรและส่วนประกอบที่เป็นที่ทราบว่าก่อให้เกดิภาวะภมิูไวเกนิหรือก่อให้เกดิภมิูแพ้บนฉลาก
เสมอ โดยรายการสนิค้าเกษตรและส่วนประกอบดังกล่าว มีรายละเอยีด ดังน้ี 

1) ธัญพืชที่มีกลูเตน ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอต๊ สเปลท ์หรือสายพันธุ์ 
ลูกผสมของธญัพืชดังกล่าว และผลิตภัณฑจ์ากธญัพืชที่มีกลูเตนดังกล่าว ยกเว้นกลูโคส
ไซรัป หรือเดกซ์โทรสที่ได้จากข้าวสาลี มอลโทเดกซ์ตรินจากข้าวสาลี กลูโคสไซรัปจาก
ข้าวบาร์เลย์ แอลกอฮอล์ที่ได้จากการกล่ันเมลด็ธญัพืช 

                                                  
9 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 367) พ.ศ. 2557 เร่ือง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ กาํหนดใหอ้าหารในภาชนะบรรจุตอ้งแสดง
ฉลาก ยกเวน้ อาหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (1) อาหารท่ีผูผ้ลิตสามารถใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาหารท่ีผลิตแก่ผูบ้ริโภคไดใ้นขณะนั้น เช่น หาบเร่ แผงลอย เป็นตน้ 

 (2) อาหารสดท่ีไม่ผา่นกรรมวิธีใด ๆ หรืออาหารสดท่ีผา่นกรรมวิธีการแกะ ชาํแหละ ตดัแต่ง หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือลดขนาด ซ่ึงอาจแช่เยน็หรือไม่แช่
เยน็และบรรจุในภาชนะท่ีสามารถมองเห็นสภาพของอาหารสดนั้นได ้ทั้งน้ี ไม่รวมถึงอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจาํหน่ายตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยเร่ืองวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผลิต และการเกบ็รักษาอาหารแปรรูปในภาชนะพร้อมจาํหน่าย 

 (3) อาหารในภาชนะบรรจุท่ีผลิตและจาํหน่ายเพ่ือบริการภายในร้านอาหาร ภตัตาคาร โรงแรม โรงเรียน สถาบนัการศึกษา โรงพยาบาล สถานท่ีอ่ืน
ในลกัษณะทาํนองเดียวกนั และรวมถึงการบริการจดัส่งอาหารใหก้บัผูซ้ื้อดว้ย 
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2) สัตว์นํา้ที่มีเปลือกแขง็ (crustaceans) เช่น ปู กุ้ง กั้ง ลอบเสตอร์ และผลิตภัณฑ์จาก
สตัว์นํา้ที่มีเปลือกแขง็ 

3) ไข่ และผลิตภัณฑจ์ากไข่ 

4) ปลา และผลิตภัณฑ์จากปลา ยกเว้น เจลาตินจากปลาที่ใช้เป็นสารช่วยพาวิตามินและ
แคโรทนีอยด์  

5) ถั่วลิสง และผลิตภัณฑจ์ากถั่วลิสง และถั่วเหลือง และผลิตภัณฑจ์ากถั่วเหลือง ยกเว้น
นํา้มันหรือไขมันจากถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการทาํให้บริสุทธิ์, โทโคเฟอรอลผสม, 
ดี-แอลฟา-โทโคเฟอรอล, หรือดีแอล-แอลฟา-โทโคเฟอรอล หรือ ดี-แอลฟา-โท
โคเฟอริลแอซีเทต, หรือ ดีแอล-แอลฟา-โทโคเฟอริลแอซีเทต หรือ ดี-แอลฟา-โท
โคเฟอริลแอซิดซักซิเนต ที่ได้จากถั่วเหลือง, ไฟโตสเตอรอล และไฟโตสเตอรอลเอ
สเตอร์ที่ได้จากนํา้มันถั่วเหลือง, สตานอลเอสเตอร์จากพืชที่ผลิตจากสเตอรอลของ
นํา้มันพืชที่ได้จากถั่วเหลือง 

6) นม และผลิตภัณฑจ์ากนม (รวมถงึแลคโตส) ยกเว้น แลคติทอล 

7) ถั่วที่มีเปลือกแขง็ และผลิตภัณฑจ์ากถั่วที่มีเปลือกแขง็ เช่น อลัมอนต์ วอลนัท พีแคน 

8) ซัลไฟต์ ที่มีความเข้มข้นมากกว่าหรือเท่ากบั 10 mg/kg 

 ทั้งน้ี ยกเว้นการบังคับใช้กับอาหารที่ มีสารก่อภูมิแพ้หรือสารที่ ก่อภาวะภูมิไวเกินเป็น
ส่วนประกอบสาํคัญ และมีการแสดงช่ืออาหารที่ระบุช่ือสารก่อภมิูแพ้หรือสารที่ก่อภาวะภมิูไว
เกนิไว้ชัดเจนแล้ว เช่น นํา้นมโคสด  

 6.3.1.4    สาํหรับสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นอาหารทุกชนิด ที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
367) พ.ศ. 2557 เร่ือง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ9 แสดงช่ือกลุ่มหน้าที่ของวัตถุ
เจือปนอาหารร่วมกบัช่ือเฉพาะ หรือแสดงช่ือกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกบัตัวเลขตาม 
International Numbering System: INS for Food Additives ถ้ามีการใช้วัตถุเจือปนอาหารหรือมี
วัตถุเจือปนอาหารติดมากับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของอาหารใน
ปริมาณที่เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของการใช้วัตถุเจือปนอาหาร และกรณีที่เป็นสี หรือวัตถุปรุง
แต่งรสอาหาร หรือวัตถุให้ความหวานแทนนํา้ตาลให้แสดงข้อความดังต่อไปน้ีด้วย แล้วแต่กรณ ี

1) “สี” ตามด้วยช่ือเฉพาะ หรือตัวเลขตาม International Numbering System: INS for Food 
Additives แล้วแต่กรณ ี

2) ช่ือกลุ่มหน้าที่ตามด้วยช่ือเฉพาะ สาํหรับกรณีวัตถุปรงแต่งรสอาหาร และวัตถุที่ให้ความ
หวานแทนนํา้ตาล 

สาํหรับวัตถุเจือปนอาหารที่มิใช่เป็นวัตถุกนัเสยี วัตถุปรงแต่งรสอาหาร วัตถุให้ความหวานแทน
นํา้ตาล และสี อาจแสดงข้อความว่า “วัตถุเจือปนอาหาร” แทนช่ือกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปน



 มกษ. XXXX-256X
  

ร่าง มกษ. ฉลาก  สาํหรับเวียนขอข้อคิดเหน็และสมัมนา CDP 

19

อาหารได้ ร่วมกับช่ือเฉพาะ หรือร่วมกับตัวเลขตาม International Numbering System: INS for 
Food Additives 

3) ข้อความว่า “แต่งกล่ินธรรมชาติ” “แต่งกล่ินเลียนธรรมชาติ” “แต่งกล่ินสงัเคราะห์” “แต่ง
รสธรรมชาติ” หรือ “แต่งรสเลียนธรรมชาติ” ถ้ามีการใช้แล้วแต่กรณ ี

6.4  ปริมาณสุทธิ  

6.4.1  การแสดงปริมาณสทุธ ิให้ใช้ระบบเมตริก (โดยใช้หน่วยตามระบบเอสไอ หรือที่ระบบเอสไอ
ยอมรับให้ใช้ได้) 

6.4.2  ปริมาณสทุธต้ิองแสดงในลักษณะดงัต่อไปน้ี 

           ก) สาํหรับสนิค้าเกษตรที่มีลักษณะเป็นของเหลว ให้แสดงปริมาตรสทุธ ิ

 ข) สาํหรับสนิค้าเกษตรที่มีลักษณะเป็นของแขง็ ให้แสดงนํา้หนักสทุธ ิ

 ค) สาํหรับสนิค้าเกษตรที่มีลักษณะกึ่งแขง็ หรือสนิค้าเกษตรเหนียวข้น ให้แสดงปริมาตรสทุธ ิ
หรือ นํา้หนักสทุธ ิอย่างใดอย่างหน่ึง 

6.4.3 ในสินค้าเกษตรบางชนิด การแสดงปริมาณอาจแสดงด้วยจาํนวนนับของสินค้าเกษตรในภาชนะ
บรรจุได้ 

6.4.4 ช่ือและปริมาณสทุธขิองสนิค้าเกษตรต้องแสดงในตาํแหน่งที่เด่นชัด และอยู่ในพ้ืนที่การมองเหน็
เดียวกนั 

6.5  ช่ือและทีอ่ยู่ 

6.5.1 ต้องแสดงช่ือและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้แบ่งบรรจุ ผู้กระจายสินค้า ผู้นาํเข้า ผู้ส่งออก หรือ 
ผู้จาํหน่ายสนิค้าเกษตร อย่างหน่ึงอย่างใด  

6.5.2 สาํหรับสนิค้าเกษตรที่ใช้เป็นอาหารทุกชนิด ที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
367) พ.ศ. 2557 เร่ือง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ9 ให้ระบุรายละเอยีด ดังน้ี  

 1) กรณีอาหารที่ผลิตในประเทศ ให้แสดงช่ือและที่อยู่ของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ หรือแสดงช่ือและ
ที่ตั้งของสาํนักงานใหญ่ของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุกไ็ด้ โดยต้องมีข้อความดังต่อไปน้ีกาํกบัไว้ด้วย 

      ก) “ผู้ผลิต” หรือ “ผลิตโดย” กรณเีป็นผู้ผลิต 

      ข) “ผู้แบ่งบรรจุ” หรือ “แบ่งบรรจุโดย” กรณเีป็นผู้แบ่งบรรจุ 

      ค) “สาํนักงานใหญ่” กรณปีระสงค์แสดงช่ือและที่ตั้งของสาํนักงานใหญ่ 

 2) กรณอีาหารนาํเข้า ให้แสดงช่ือและที่อยู่ของผู้นาํเข้า โดยมีข้อความว่า “ผู้นาํเข้า” หรือ “นาํเข้า
โดย” กาํกบั และแสดงช่ือและประเทศของผู้ผลิตด้วย 
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6.5.3 กรณีผักและผลไม้บางชนิด มีกฎหมายกาํหนดเฉพาะสาํหรับการแสดงข้อมูลบนฉลาก (ประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ เลขที่ ๓๘๖ พ.ศ. ๒๕๖๐ เร่ือง กาํหนดวิธีการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการ
ผลิตและการเกบ็รักษา) ซ่ึงกาํหนดให้ผู้ผลิต10 หรือผู้นาํเข้าซ่ึงผักและผลไม้ตามบัญชีหมายเลข 111 
แนบท้ายประกาศดังกล่าว ต้องแสดงรายละเอยีดอย่างน้อย ดังน้ี 

 1) ช่ือและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นาํเข้า หรือสาํนักงานใหญ่ แล้วแต่กรณ ีดังต่อไปน้ี 

     ก) ผักหรือผลไม้สดที่ผลิตในประเทศ ให้แสดงช่ือและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือแสดงช่ือและที่ตั้ง
ของสาํนักงานใหญ่ของผู้ผลิตกไ็ด้ โดยต้องมีข้อความดังต่อไปน้ี กาํกบัไว้ด้วย 

    - ข้อความว่า “ผู้ผลิต” หรือ “ผลิตโดย” สาํหรับกรณเีป็นผู้ผลิต 

         - ข้อความว่า “สาํนักงานใหญ่” สาํหรับกรณีเป็นผู้ผลิตที่ประสงค์จะแสดงช่ือ และ
ที่ตั้งของสาํนักงานใหญ่ 

  ข) ผักหรือผลไม้สดที่นาํเข้าจากต่างประเทศ ให้แสดงช่ือและที่ตั้งของผู้นาํเข้าโดยมี ข้อความ
ว่า “ผู้นาํเข้า” หรือ “นาํเข้าโดย” กาํกบั และแสดงประเทศของผู้ผลิตด้วย 

 2) เลขสถานที่ผลิตอาหาร หรือเลขสถานที่นาํเข้าอาหาร แล้วแต่กรณโีดยแสดงกลุ่มตัวเลขอยู่ใน
กรอบสี่เหล่ียม และมีขนาดไม่เลก็กว่า ๒ มิลลิเมตร สขีองตัวเลขตดักบัสพ้ืีนของกรอบ 

6.5.4 สาํหรับสินค้าเกษตรบางชนิดในภาชนะบรรจุที่ไม่ได้จาํหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคหรือผู้ใช้ อาจ
แสดงรหัสที่มีการขึ้นทะเบียนกบัหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่แทนการแสดงช่ือและที่อยู่ได้ แต่ต้อง
มีรายละเอยีดแสดงไว้ในเอกสารกาํกบัสนิค้าให้ครบถ้วนและชัดเจน 

6.6  ประเทศแหล่งกําเนดิ  

6.6.1  กรณีนาํเข้าหรือผลิตเพ่ือการส่งออก ต้องแสดงประเทศแหล่งกาํเนิด สนิค้าเกษตรน้ัน หากการไม่
แสดงจะทาํให้เกดิการเข้าใจผดิหรือหลอกลวงผู้บริโภค ผู้ใช้ หรือธุรกจิที่นาํสนิค้าเกษตรไปใช้ 

6.6.2 บางกรณี อาจแสดงกลุ่มประเทศหรือประเทศ หรือภาค หรือจังหวัด หรือช่ือท้องถิ่นของแหล่ง
ปลูกหรือแหล่งเกบ็เกี่ยว หรือแหล่งเล้ียง หรือแหล่งจับเพ่ิมเติม ตามความจาํเป็นและเหมาะสม
ของสนิค้าเกษตรน้ัน 

 
                                                  
10 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 386 พ.ศ. 2560 กาํหนดนิยามคาํวา่ “ผลิต” วา่หมายถึง การคดัและบรรจุผกัหรือผลไมส้ดท่ีมีการรับวตัถุดิบ
จากผูอ่ื้น หรือการคดัและบรรจุผกัหรือผลไมส้ดท่ีไม่มีการรับวตัถุดิบจากผูอ่ื้นแต่มีอาคารหรือโรงเรือนสาํหรับการคดัและบรรจุ 
11 รายการผกัและผลไมต้ามบญัชีหมายเลข 1 แนบทา้ยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเลขท่ี 386 พ.ศ. 2560 ไดแ้ก่ กลว้ย เกาลดั แกว้มงักร แตงเทศ 
(แคนตาลูปและเมลอน) เงาะ ชมพู ่แตงโม ทบัทิม ฝร่ัง พทุรา มะม่วง มะละกอ ละมุด ลาํไย สตรอวเ์บอร์รี ส้มเปลือกลอ่น ส้มเปลือกไม่ล่อน สาล่ี องุ่น 
แอปเปิล กระเทียม กระเทียมโทนและกระเทียมจีน กะหลํ่าดอก (รวมทั้งกะหลํ่าเจดีย)์ กะหลํ่าปลี (รวมทั้งกระหลํ่าปลีใบยน่) กยุช่าย ขา่ คะนา้ แครอท 
ตน้หอมและตน้หอมญ่ีปุ่น ถัว่งอก ใบตาํลึง แตงกวา แตงร้าน ถัว่ฝักยาว ถัว่ลนัเตา บร็อกโคลี (รวมทั้งกะหลํ่าดอกอิตาเลียน แขนง) กะเพรา โหระพา 
ใบแมงลกั ใบบวับก ผกัปวยเลง้ ผกักาดขาวปลี ผกัโขม ผกับุง้ พริกเผด็ (รวมทั้งพริกช้ีฟ้า พริกหนุ่ม) พริกหวาน (รวมทั้งปราปิกา) ฟักทอง มะเขือเทศ 
มะเขือเปราะ มนัฝร่ัง หอมแดง เห็ดท่ีเพาะเล้ียง (เช่น เห็ดโคนญ่ีปุ่น เห็ดโคนชิเมจิ เห็ดหูหนูดาํ เห็ดหลินจือ เห็ดหอม เห็ดฝาง เห็ดหูหนูขาว) 
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6.7  การระบุรุ่น 

6.7.1 ต้องทาํลายนูน หรือทาํเคร่ืองหมายถาวรในลักษณะรหัสหรือที่ไม่ใช่รหัสบนภาชนะบรรจุ เพ่ือบ่งช้ี
รุ่น และบ่งช้ีโรงงานหรือสายการผลิตตามความจาํเป็น 

6.7.2 ในบางสนิค้าเกษตรอาจใช้การแสดงวันที่ (ตามข้อ 6.8) แทนการระบุรุ่นได้ 
6.7.3 กรณีผักและผลไม้บางชนิด มีกฎหมายกาํหนดเฉพาะสาํหรับการแสดงข้อมูลบนฉลาก (ประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุ เลขที่ ๓๘๖ พ.ศ. ๒๕๖๐ เร่ือง กาํหนดวิธกีารผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการ
ผลิตและการเกบ็รักษา) ซ่ึงกาํหนดให้ผู้ผลิต10 หรือผู้นาํเข้าซ่ึงผกัและผลไม้ตามบัญชีหมายเลข 111 
แนบท้ายประกาศดังกล่าว ต้องแสดงรหัสสญัลักษณห์รือรปูแบบใดๆ ที่บ่งช้ีรุ่นการผลิต 

6.8  การแสดงวนัที ่ 

6.8.1  โดยทั่วไป หากสนิค้าเกษตรที่ใช้เป็นอาหารน้ันต้องบริโภคก่อนวันที่ระบุบนฉลากเพ่ือให้ม่ันใจว่า
ยังคงมีความปลอดภัยและคุณภาพ ให้แสดงคาํว่า “วันหมดอายุ” หรือ “ใช้ภายในวันที่” ในกรณี
อื่น ให้แสดงคาํว่า “วันที่ควรบริโภคก่อน” หรือ “วันที่คงคุณภาพสมบูรณก่์อน” 

6.8.2 ข้อกาํหนดในข้อ 6.7.1 อาจยกเว้นได้ กรณีที่การยกเว้นน้ันไม่มีผลต่อความปลอดภัยอาหาร และ
อาหารน้ันเป็นไปตามเกณฑด์ังต่อไปน้ี  

                 ก) อาหารมีลักษณะที่ไม่สนับสนุนการเจริญเติบโตกของจุลินทรีย์ (เช่น แอลกอฮอล์ เกลือ  
ความเป็นกรด วอเตอร์แอคติวิตีตํ่า และเม่ือเกบ็รักษาภายใต้เง่ือนไขการเกบ็รักษา  
ความปลอดภัย และคุณภาพของอาหารน้ันไม่เสื่อมลงไป  

    ข) อาหารที่เม่ือเกิดความเสื่อมของคุณภาพ สามารถมองเหน็ได้ชัดเจนด้วยการตรวจสอบ
ทางกายภาพ ณ จุดจาํหน่าย  

    ค) อาหารที่คุณภาพทางประสาทสมัผัสหรือคุณสมบัติหลัก ไม่สญูเสยีไปในระหว่างการเกบ็
รักษา 

    ง) อาหารที่โดยทั่วไปควรบริโภคภายใน 24 ช่ัวโมงหลังการผลิต เช่น ขนมอบต่างๆ  

6.8.3 สาํหรับสนิค้าเกษตรที่ใช้เป็นอาหารทุกชนิด ที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
367) พ.ศ. 2557 เร่ือง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ9 กาํหนดให้แสดง วัน เดือน
และปี สาํหรับอาหารที่มีอายุการเกบ็ไม่เกิน 90 วัน หรือแสดงวัน เดือนและปี หรือเดือนและปี 
สาํหรับอาหารที่มีอายุการเกบ็เกนิ 90 วัน โดยมีข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน (อาจใช้คาํว่า “วันที่
คงคุณภาพสมบูรณ์ก่อน” แทนได้)” หรือ “หมดอายุ (อาจใช้คาํว่า “ใช้ภายในวันที่” แทนได้)” 
กาํกบัไว้ด้วย ในบางกรณอีาจแสดงข้อความ “วันที่ผลิต” เพ่ิมเติมได้ 

6.8.4 กรณสีนิค้าเกษตรอื่นๆ อาจแสดงข้อความ “วันที่ผลิต” หรือ “วันที่บรรจุ” หรือ “วันที่เกบ็เกี่ยว” 
หรือ “วันที่จับ” หรือ “วันที่ขึ้ นท่า” หรือ “วันที่ขนส่ง” หรือ “วันที่ปลูก” หรือ “วันที่ส่งมอบ” 
หรือ “วันที่ล่วงอายุ” หรือแสดงข้อความอื่นๆ ตามด้วย วัน เดือน และปี หรือ เดือนและปี หรือ 
เฉพาะปี ตามความเหมาะสมของสนิค้าเกษตรน้ัน 
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6.8.5       วันและปีต้องแสดงด้วยตัวเลขที่ไม่ใช่เลขรหัส โดยที่ปีอาจแสดงด้วยตัวเลข 2 หรือ 4 ตาํแหน่ง 
และเดือนต้องแสดงด้วยตัวอักษร ตัวอักขระ หรือตัวเลข กรณีที่แสดงด้วยตัวเลขทั้งหมด หรือ
กรณีที่ปีแสดงด้วยตัวเลข 2 ตําแหน่ง อาจระบุข้อความเพ่ือแสดงลําดับของ วัน เดือน ปี ใน
ลักษณะตัวย่อกาํกบักบัการแสดงวันที่ (เช่น วัน/เดือน/ปี หรือ DD/MM/ YY) ควบคู่กนัได้ 

6.8.6 หากไม่สามารถแสดงวันที่บนฉลากได้ อาจมีข้อความที่ระบุว่าได้ระบุวันที่ไว้ที่ตาํแหน่งใดบน
ภาชนะบรรจุ 

6.9 ขอ้แนะนาํในการเก็บรกัษา 

 กรณีที่ความปลอดภัยและคุณภาพของสนิค้าเกษตรขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขในการเกบ็รักษา ให้แสดง
เง่ือนไขในการเกบ็รักษาน้ันบนฉลาก  

6.10  คําแนะนาํในการใช ้

อาจแสดงคาํแนะนําในการใช้ไว้บนฉลาก เพ่ือให้ม่ันใจว่าผู้บริโภค ผู้ใช้ หรือธุรกิจที่นําสินค้า
เกษตรไปใช้ ใช้สนิค้าเกษตรถูกต้อง 

6.11  ภาษา 

6.11.1   กรณีที่นําเข้าและผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษา 
ต่างประเทศด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออก ให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

6.11.2  ในกรณีที่ใช้การจัดทาํฉลากใหม่หรือการใช้ฉลากเพ่ิมเติม ข้อมูลที่ระบุไว้ต้องครบถ้วนตาม
มาตรฐานฉบับน้ีและถูกต้องตามฉลากต้นฉบับ 

6.12 การระบุสถานะของภาชนะบรรจุว่าเป็นภาชนะบรรจุทีไ่ม่ไดจํ้าหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ริโภค 

6.12.1 กรณีสนิค้าเกษตรที่ใช้เป็นอาหาร ภาชนะบรรจุที่ไม่ได้จาํหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคควรมีลักษณะ 
ที่ชัดเจนว่าไม่ได้มีเจตนาจาํหน่ายตรงให้กบัผู้บริโภค หรือ ควรมีข้อความบนฉลาก เช่น “ภาชนะ
บรรจุที่ไม่ได้จาํหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค” หรือ แสดงเคร่ืองหมายที่ระบุว่าภาชนะบรรจุน้ีไม่ได้
จาํหน่ายตรงให้กบัผู้บริโภค 

6.12.2 สาํหรับสนิค้าเกษตรที่ใช้เป็นอาหารทุกชนิด ที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
367) พ.ศ. 2557 เร่ือง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ9 และที่จาํหน่ายให้กบัโรงงาน
แปรรูป กาํหนดให้แสดงข้อความว่า “เป็นวัตถุดิบสาํหรับแปรรูปอาหารเท่าน้ัน” หรือข้อความ
อื่นที่มีความหมายในทาํนองเดียวกนัที่ฉลาก  

6.13 ขอ้มูลอ่ืนๆ 

6.13.1 ข้อมูลหรือรูปภาพใดๆ ไม่ว่าอยู่ในรูปการเขียน การพิมพ์ หรือกราฟิก อาจใช้แสดงบนฉลากได้ 
แต่ต้องไม่ขดักบัข้อกาํหนดทั่วไปในหัวข้อ 3 
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6.13.2 สาํหรับสนิค้าเกษตรที่ใช้เป็นอาหารทุกชนิด ที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
367) พ.ศ. 2557 เร่ือง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ9  ให้แสดงเลขสารบบอาหาร 
ทั้งกรณีการแสดงฉลากอาหารที่จาํหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค และมิใช่จาํหน่ายโดยตรงต่อ
ผู้บริโภค 

6.13.3 กรณีการแสดงฉลากสาํหรับสินค้าการเกษตรที่ใช้เป็นอาหารผ่านการฉายรังสี ให้ปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง อาหารฉายรังสี ซ่ึงกําหนดให้ต้องปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเร่ืองการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเร่ืองของอาหารน้ันๆ และต้องแสดงรายละเอยีดดังต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 

 1) ช่ือและที่ตั้งของสาํนักงานใหญ่ของผู้ผลิตอาหารและผู้ฉายรังสอีาหาร 

 2) ข้อความว่า “ผ่านการฉายรังสแีล้ว” หรือข้อความที่สื่อความหมายในทาํนองเดียวกนั 

 3) ระบุวัตถุประสงค์ของการฉายรังส ีด้วยข้อความดังต่อไปน้ี  

  - ยับย่ังการงอกระหว่างการเกบ็รักษา 

  - ชะลอการสกุ 

  - ควบคุมการแพร่พันธุข์องแมลง 

  - ลดปริมาณปรสติ 

  - ยืดอายุการเกบ็รักษา 

  - ลดปริมาณจุลินทรีย์ และจุลินทรีย์ที่ทาํให้เกดิโรค 

 4) เคร่ืองหมายการฉายรังส ีดังภาพที่ 1 โดยให้แสดงใกล้กบัช่ือของอาหาร 

 
ภาพที ่1 เครือ่งหมายการฉายรงัสี 

 5) วันเดือนและปีที่ทาํการฉายรังส ี

6.13.4 กรณีสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นอาหารมากกว่า 1 ชนิด จัดรวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์สาํหรับผู้บริโภค หรือ
ภาชนะบรรจุที่ไม่ได้จาํหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคเดียวกนั ให้แสดงข้อมูลของสนิค้าเกษตร ได้แก่ 
ช่ือ ประเภท หรือชนิด และวันที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของสินค้าเกษตรแต่ละรายการที่
บรรจุ ให้ถูกต้องครบถ้วน 
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6.13.5 การแสดงเคร่ืองหมายรับรอง  
 1) กรณีแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เร่ือง 

กาํหนดลักษณะการใช้ และการแสดงเคร่ืองหมายรับรอง มาตรฐานสาํหรับสินค้าเกษตร และ
ประกาศสาํนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

 2) กรณเีคร่ืองหมายรับรองตามมาตรฐานอื่นให้ปฏบิัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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