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ระเบียบการติด



ค�ำน�ำ

สาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ จัดเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่ส�าคัญของไทย  

โดยมีมูลค่าการส่งออกค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ให้ความส�าคัญ 

ในเรื่องความปลอดภัยอาหารสูงมากประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะความเข้มงวดเกี่ยวกับฉลากสินค้าอาหาร  

ซ่ึงหน่วยงานของเกาหลีใต้ได้ก�าหนดระเบียบและข้อก�าหนดเกี่ยวกับการติดฉลากอาหารไว้หลายฉบับ  

เพือ่ให้ผูบ้รโิภครบัทราบข้อมลูทีจ่�าเป็นและครบถ้วนเกีย่วกบัอาหารนัน้ ท�าให้ผูบ้รโิภคมทีางเลอืกและสามารถ

เปรียบเทียบข้อมูลอาหารได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เกาหลีใต้มีข้อก�าหนดการติดฉลากสินค้าอาหาร 

ที่มีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก อาจท�าให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อก�าหนดไม่ครบถ้วน

ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เห็นความส�าคัญในปัญหาดังกล่าว 

จึงได้จัดท�าหนังสือ “ระเบียบการติดฉลากอาหารของสาธารณรัฐเกาหลี” เพ่ือรวบรวมและสรุปข้อมูล 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการตดิฉลากสินค้าอาหารของเกาหลใีต้ ซึง่ประกอบด้วย กฎระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานทัว่ไป 

ส�าหรับการติดฉลากอาหาร การติดฉลากสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) 

การติดฉลากสินค้าอาหารฉายรังสี การติดฉลากสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ การติดฉลากสินค้าปศุสัตว์ 

การแสดงแหล่งก�าเนิดของสินค้าอาหาร การติดฉลากอุปกรณ์ท่ีสัมผัสอาหาร ตลอดจนการโฆษณา 

และการกล่าวอ้างบนฉลากสินค้าอาหาร โดย มกอช. หวังว่าหนังสือฉบับนี้ จะท�าให้ผู้ประกอบการไทย 

ตลอดจนผู้ที่สนใจเกิดความเข้าใจ และสามารถน�าไปปฏิบัติตามข้อก�าหนดของเกาหลีใต้ได้อย่างถูกต้อง 

และครบถ้วน สามารถช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยไปเกาหลีใต ้

ได้มากยิ่งขึ้น

       

 กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

 ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

     มิถุนายน 2563
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กำรติดฉลำกสินค้ำอำหำร
ที่จ�ำหน่ำยในเกำหลีใต้

สินค้าอาหารที่จะวางจ�าหน่ายในเกาหลีใต้น้ัน จะต้องติดฉลากตามที่เกาหลีใต้ก�าหนด ซึ่งควบคุม 

อย่างเคร่งครัดโดยกระทรวงอาหารและยาของเกาหลีใต้ (Ministry of Food and Drug Safety; MFDS) 

โดยสินค้าแต่ละประเภทจะมีข้อก�าหนดในการติดฉลากที่แตกต่างกัน จ�าแนกตามกฎระเบียบส�าหรับอาหาร

แต่ละประเภทได้ดังนี้

 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 2 มาตรฐานทั่วไปส�าหรับการติดฉลากสินค้าอาหาร

 3 การติดฉลากสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) 

 4 การติดฉลากสินค้าอาหารฉายรังสี

 5 การติดฉลากสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ

 6 การติดฉลากสินค้าปศุสัตว์

 7 การแสดงแหล่งก�าเนิดของสินค้าอาหาร (Country and Origin Labeling: COOL)

 8 การติดฉลากส�าหรับอุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหาร (Food equipment)

 9 ข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑส์ินค้าอาหารน�าเข้า

10 การโฆษณาและการกล่าวอ้างบนฉลากสินค้าอาหาร
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1) Food Sanitation Act 
กฎหมายสขุอนามยัอาหาร เป็นกฎหมายหลกัด้านความปลอดภยัอาหารของเกาหลใีต้ ซึง่มาตรฐาน 

การตดิฉลากอาหาร (Food Labeling Standard) ถูกก�าหนดขึน้ภายใต้กฎหมายฉบบัน้ี โดยมกีระทรวง MFDS 

ออกกฎระเบียบและก�ากับดูแลเรื่องการติดฉลากอาหาร ผู้ผลิตและผู้น�าเข้าสินค้าอาหารจะต้องปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานการติดฉลากอาหารที่ระบุไว้ในกฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูลที่ชัดเจน 

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหารท�าให้มีทางเลือกและสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง โดยมีหน่วยงาน

ระดบัภมูภิาคเป็นผูต้รวจสอบฉลากอาหารน�าเข้า และมหีน่วยงานระดบัจงัหวดัเป็นผูต้รวจสอบการตดิฉลาก

สินค้าอาหารน�าเข้าที่วางขายในตลาดอีกชั้นหนึ่ง

2) Health Functional Food Act
กฎหมายฉบับนี้ มีข้อบังคับในเรื่องการแสดงข้อความบนฉลากของสินค้าอาหารเพ่ือสุขภาพ  

จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายฉบับน้ีก�าหนด เพ่ือให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์  

เช่น การระบุสัญลักษณ์อาหารเพื่อสุขภาพบนฉลาก การกล่าวอ้างด้านประสิทธิภาพของอาหาร ข้อบ่งใช้

และค�าเตือน เป็นต้น 

3) Livestock Products Sanitary Control Act
กฎหมายการควบคุมสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ มีข้อบังคับในเรื่องมาตรฐานการติดฉลาก 

ในสินค้าปศุสัตว์ เนื่องจากเป็นสินค้ามีความเส่ียงสูง เพ่ือท�าให้มั่นใจได้ว่าการแสดงฉลากบนผลิตภัณฑ์ 

มีความถูกต้อง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

4) Act on the Labeling and Advertising of Foods
กฎหมายฉบบันี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ท�าให้มัน่ใจว่าสนิค้าอาหารมกีารระบขุ้อมลูบนฉลากและโฆษณา 

อย่างถูกต้อง เพ่ือให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และส่งเสริมให้เกิดการค้าที่เป็นธรรม ภายใต ้

กฎหมายฉบับนี้ ได้ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ผลิตและผู้น�าเข้าสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

โดยมีการก�าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดวิธีการระบุข้อความลงบนฉลาก

5) กฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Act on Origin Labeling of Agricultural and Fishery  

Products, Agricultural and Fishery Products Quality Control Act เป็นต้น

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง1

5

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง



เกาหลีใต้ก�าหนดรายละเอียดการแสดงฉลากในอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร ดังนี้

มำตรฐำนทั่วไปส�ำหรับ
กำรติดฉลำกสินค้ำอำหำร 
(Food Labeling Standard)

2
19. อาหารเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

20. ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมัก 

21. อาหารปรุงรส

22. น�้าสลัด

23. กิมจิ

24. อาหารทะเลหมักเกลือ

25. อาหารที่ผ่านกระบวนการถนอมอาหาร เช่น 

     อาหารหมักดอง อาหารแช่อิ่ม เป็นต้น

26. อาหารประเภทตุ๋น (Braised food)

27. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

28. ปลาและหอยตากแห้ง

29. อาหารอืน่ๆ เช่น ถัว่ น�า้ผึง้ อาหารทอด แป้ง เป็นต้น

30. อาหารแปรรูปทั่วไป ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในมาตรฐาน

31. อาหารที่มีลักษณะธรรมชาติของอาหารนั้น 

 (Natural stated food) เช่น สินค้าปศุสัตว์

 สินค้าสัตว์น�้า เป็นต้น

32. วัตถุเจือปนอาหาร

1. ขนมหวาน

2. ขนมปังหรือเค้กข้าว

3. ผลิตภัณฑ์โกโก้หรือช็อกโกแลต

4. แยม

5. น�้าตาล 

6. กลูโคส

7. ฟรุกโตส

8. ทอฟฟี่

9. น�้าตาลไซรัป

10. น�้าตาล oligosaccharide

11. เน้ือสัตว์ ไข่ ซึง่รวมถึงผลติภณัฑ์แปรรปู 

12. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลา

13. เต้าหู้และอาหารประเภทเยลลี่

14. น�้ามันและไขมันเพื่อบริโภค

15. เส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ (Noodle)

16. ชา 

17. กาแฟ

18. เครื่องดื่ม
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ชื่อสินค้า 

ประเภทสินค้า 

ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตและผู้น�าเข้า  

วันที่ผลิต

วันที่หมดอายุ/วันที่ควรบริโภคก่อน หรืออายุการเก็บรักษา 

ปริมาณสุทธิ

วัตถุดิบ

(1) วัตถุดิบและส่วนผสมหลัก (ต้องแสดงเป็นล�าดับแรกพร้อมระบุปริมาณ (%) ) 

(2) วัตถุดิบที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) (ถ้ามี)

(3) ส่วนผสมร่วม (แสดงชื่อส่วนผสมที่มีปริมาณสูงสุด 5 ชนิด) 

(4) สารก่อภูมิแพ้ (หากสินค้ามีส่วนผสมของสารก่อภูมิแพ้ 20 ชนิดที่เกาหลีใต้ก�าหนด 

ต้องแสดงบนฉลาก แม้จะใช้ในปริมาณน้อย)

(5) วัตถุเจือปนอาหาร (ระบุชื่อและหน้าที่ของสารที่ใส่)

ข้อมูลโภชนาการ 

2.1 ข้อก�ำหนดกำรแสดงฉลำกสินค้ำอำหำร 

สินค้าอาหารที่ขายในตลาดเกาหลีใต้ จะต้องระบุข้อมูลบนผลิตภัณฑ์เป็นภาษาเกาหลี หรืออาจใช ้

สติกเกอร์ติดลงบนผลิตภัณฑ์แทนได้แต่ต้องแน่นหนา ไม่หลุดออกง่าย และต้องไม่ปิดทับฉลากเดิม โดย 

ฉลากอาหารต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

1

2

5

3

6

4

7

8
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2.2 ขนำดอักษรในกำรติดฉลำกสินค้ำอำหำร

ข้อมูลบนฉลากสินค้าต้องใช้สีที่แยกออกจากพ้ืนหลังของตัวสินค้าอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภค 

เห็นได้ง่าย โดยมีขนาดอักษรตามที่ระบุด้านล่าง

1.พื้นที่ฉลากหลัก

(principal display panel)

2.พื้นที่ฉลากแสดง

รายละเอียดสินค้า

(centralized labeling 

panel)

3.พื้นที่ฉลากอื่นๆ 

(other labeling panel)

a) ชื่อสินค้า

b) ปริมาณ (ปริมาณแคลอรี่)

ไม่ต�่ากว่า 6

ไม่ต�่ากว่า 12

ไม่ต�่ากว่า 8 

ไม่ต�่ากว่า 10 

ไม่ต�่ากว่า 10 

ไม่ต�่ากว่า 7

ไม่ต�่ากว่า 7

ไม่ต�่ากว่า 8 

ไม่ต�่ากว่า 8 

ไม่ต�่ากว่า 8 

ไม่ต�่ากว่า 8

พื้นที่แสดงฉลำก รำยละเอียด ขนำดอักษร (point)

a) ประเภทของสินค้าอาหาร

b) วันที่ผลิต

c) วันหมดอายุ 

d) ชื่อวัตถุดิบและปริมาณ

e) ชื่อส่วนผสมและปริมาณ

a) ชื่อบริษัทและที่อยู่

b) ข้อมูลโภชนาการ

c) ค�าเตือน

d) ข้อมูลอื่นๆ

ที่มา : กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหลีใต้

Centralized 
Labeling Panel

Other
Labeling Panel

Principal 
Display Panel
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2.3 รูปแบบของกำรแสดงฉลำกสินค้ำอำหำร

ชื่อผลิตภัณฑ์

ประเภทอาหาร

ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต/

ผู้น�าเข้า

วันหมดอายุ

ปริมาณสุทธิ

ชื่อส่วนผสม

ช่ือและปรมิาณส่วนผสม

วัสดุของบรรจุภัณฑ์

รหัสสินค้า

๐๐๐ ๐๐

๐๐๐(๐๐๐๐๐๐*)

*ข้อก�าหนดการตดิฉลากอืน่ๆ 

(หากม)ี

๐ Food Corporation, ๐๐ , 

๐๐ -gil, ๐๐ -ro, ๐๐ -gu, 

๐๐ -si

Until ๐๐(y) ๐๐(m) ๐๐(d)

๐๐๐g

๐๐, ๐๐๐๐, ๐๐๐๐๐๐,

๐๐๐๐๐, ๐๐, ๐๐๐๐๐๐

๐, ๐๐๐, ๐๐๐๐๐

Contains ๐๐*, ๐๐๐*, ๐๐* 

(*สารก่อภูมิแพ้)

๐๐๐(๐๐mg)

๐๐๐๐๐

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐-๐๐๐

(ตัวอย่าง) ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สายการผลิต

เดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ๐๐๐ เป็น

ส่วนผสม

(ตวัอย่างข้อก�าหนดการตดิฉลากภายใต้ 

กฎหมายฉบับอ่ืน)  คืนหรือเปล่ียน

สินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่สินค้า

เสียหาย

(ตวัอย่างข้อก�าหนดการตดิฉลากเพิม่เตมิ 

ของบริษัท) เก็บในที่เย็นและแห้ง

แจ ้งพบสินค ้าเสียหายหรือไม ่ ถูก 

สุขอนามัย : โทร 1399   

(ตัวอย ่างข ้อก�าหนดการติดฉลาก 

เพิ่มเติมของบริษัท)

ศูนย์ผู้บริโภค : ๐๐๐-๐๐๐-๐๐๐๐

ข้อมูลโภชนาการ*

(สามารถระบุบนพื้นที่ฉลากหลัก)
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ตัวอย่ำงรูปแบบของกำรแสดงฉลำกข้อมูลโภชนำกำร

1) ชื่อสินค้ำ 
 ต้องเป็นช่ือเฉพาะ และต้องเป็นช่ือที่แจ้งต่อหน่วยงานที่มีอ�านาจในการตรวจสอบและอนุญาต

น�าเข้า

 อาจแสดงโลโก้ หรือเครื่องหมายการค้าควบคู่ไปกับชื่อสินค้า

 สามารถใช้ชือ่วตัถดุบิเป็นชือ่สนิค้าได้ เช่น Fruit  Seafood Fish เป็นต้น หรอืสามารถใช้ชือ่ส่วนผสม 

อาหารได้เช่นกนั แต่ต้องแสดงปรมิาณเป็นเปอร์เซน็ต์ไว้บนฉลากด้วย เช่น Black Garlic (black garlic 00 %) 

Fruit (apple 00%, pear 00%) เป็นต้น 

 หากใช้ประเภทของอาหารเป็นชือ่สนิค้า กไ็ม่จ�าเป็นต้องระบสุ่วนผสมของอาหาร เช่น Hamburger 

 Gimbup เป็นต้น

 หากมีการใช้ชื่อของสารแต่งกล่ินสังเคราะห์ซ่ึงเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มรสชาติหรือกลิ่น มาเป็น 

ชื่อสินค้า จะต้องใช้ค�าว่า “flavor” อยู่ในชื่อสินค้าด้วย เช่น strawberry flavor candy เป็นต้น

 เมื่อแสดงช่ือสินค้าน�าเข้าเป็นภาษาเกาหลี ชื่อสินค้าที่เป็นภาษาเกาหลีนั้น ต้องสอดคล้องกับ

มาตรฐานการติดฉลากของเกาหลี

แต่ละหัวข้อมีรำยละเอียด ดังนี้

per total content per 100g (ml) per unit content
1 2 3
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2) ชื่อผู้ผลิตและผู้น�ำเข้ำ  
 ต้องระบุช่ือและที่อยู่ของบริษัทผู้ผลิตและบริษัทผู้น�าเข้า เพื่อให้สามารถติดต่อได้ในกรณี 

ที่มีการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า 

 หากระบุชื่อและที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องแปลเป็นภาษาเกาหลี

3) วันที่ผลิต
 ต้องระบุวันที่ผลิต ตามรูปแบบ “year/month/date” เช่น yy/mm/dd  yyyy/mm/dd  

เป็นต้น

 กรณทีีเ่ป็นสนิค้าปศสุตัว์ สามารถระบใุนรปูแบบ “year/month/date”  หรอื “year/month” 

 กรณีเป็นสินค้าปศุสัตว์ที่มีวันหมดอายุน้อยกว่า 3 เดือน อาจไม่จ�าเป็นต้องระบุปีที่ผลิต

 กรณสีนิค้ามวัีนทีผ่ลติแตกต่างกนั แต่บรรจอุยูใ่นบรรจภุณัฑ์เดยีวกนั จะต้องระบวุนัทีผ่ลติแรกสดุ 

ยกเว้นในกรณีที่มีการระบุวันที่ผลิต ไว้บนสินค้าหน่วยย่อยที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน

OIL
SINCE 1950

Exp : 200728
mfg: 180704 11
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5) ปริมำณสุทธิ
 ต้องแสดงเป็นน�้าหนัก ปริมาตร หรือจ�านวน ข้ึนอยู่กับลักษณะของสินค้า โดยปริมาณสุทธิ 

ต้องระบุไว้ในวงเล็บ 

 ความคลาดเคลือ่น (Tolerance) ของปรมิาณทีร่ะบุบนบรรจภุณัฑ์กับสนิค้าจรงิ ต้องเป็นไปตาม

ตาราง

4) วันหมดอำยุ/วันที่ควรบริโภคก่อน หรืออำยุกำรเก็บรักษำ 
 ต้องระบุวันหมดอายุในรูปแบบ “until year/month/date” หรือ “Expiration date: year/

month/date”

 หากมีการระบุวันหมดอายุโดยใช้วันที่ผลิตเป็นตัวอ้างอิง สามารถระบุในรูปแบบ “00 years 

from the date of manufacture” หรือ “00 months from the date of manufacture”

 หากไม่สามารถระบวุนัหมดอายหุรอือายกุารเก็บรกัษาไว้ในต�าแหน่งทีเ่ห็นได้ชดัเจนได้ จะต้องระบ ุ

ต�าแหน่งที่แสดงข้อมูลดังกล่าวไว้บนฉลาก

 หากสินค้าแสดงวันหมดอายุเป็น “year/month” ผู้น�าเข้าต้องแสดงวันที่หมดอายุ เป็นวันที่ 1 

ของเดือนที่หมดอายุนั้น

 หากสินค้าน�าเข้าไม่ได้ก�าหนดวันหมดอายุหรืออายุการเก็บรักษา ผู้น�าเข้าต้องระบุวันหมดอายุ

หรืออายุการเก็บรักษาเป็นภาษาเกาหลี โดยอ้างอิงจากข้อมูลหลักฐานวันหมดอายุหรืออายุการเก็บรักษา

จากประเทศผู้ส่งออกหรือบริษัทผู้ผลิต

 หากเป็นอาหารในกลุ่มสินค้าเกษตรหรือสินค้าประมงท่ีเป็นของสด การระบุฉลากให้เป็นไป 

ตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น โดยสินค้าที่เลยก�าหนดวันหมดอายุไปแล้ว จะไม่สามารถน�าเข้าหรือจ�าหน่าย

ภายในเกาหลีใต้ได้

ตำรำงแสดงควำมคลำดเคล่ือนของปริมำณท่ีระบุบนบรรจุภณัฑ์กับสินค้ำจริง
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ตำรำงแสดงควำมคลำดเคล่ือนของปริมำณท่ีระบุบนบรรจุภณัฑ์กับสินค้ำจริง

 กรณีท่ีมีของเหลวอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ เช่น น�้าแข็ง ให้ระบ ุ

น�้าหนักสุทธิที่ไม่รวมน�้าหนักของของเหลวนั้น

 หากสินค้าเป็นรูปแบบเม็ด ต้องระบุจ�านวนและน�้าหนักบนบรรจุภัณฑ์ด้วย

 ต้องระบุปริมาณแคลอรี่ควบคู่ไปกับปริมาณสินค้า โดยให้ระบุในวงเล็บ เช่น 100 g (240 kcal) 

เป็นต้น

*ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน เป็นเปอร์เซ็นต์ของจ�านวนที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์

ปริมำณ ปริมำณที่ระบุ ควำมคลำดเคลื่อน (Tolerance)

น้อยกว่า 50 มิลลิลิตร 

50 - 100 มิลลิลิตร

100 - 200 มิลลิลิตร

200 - 300 มิลลิลิตร

300 - 500 มิลลิลิตร

500 มิลลิลิตร - 1 ลิตร

1 ลิตร - 10 ลิตร 

10 ลิตร - 15 ลิตร 

มากกว่า 15 ลิตร

น้อยกว่า 50 กรัม

50 - 100 กรัม

100 - 200 กรัม

200 - 300 กรัม

300 - 500 กรัม

500 กรัม - 1 กิโลกรัม 

1 - 10 กิโลกรัม

10 - 15 กิโลกรัม

มากกว่า 15 กิโลกรัม

9%

4.5 มิลลิลิตร

4.5%

9 มิลลิลิตร

3%

15 มิลลิลิตร

1.5%

150 มิลลิลิตร

1%

9%

4.5 กรัม

4.5%

9 กรัม

3%

15 กรัม

1.5%

150 กรัม

1%

ปริมาตร

น�้าหนัก
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6) รำยกำรส่วนผสมและวัตถุดิบที่ต้องแสดง
6.1) วัตถุดิบ

 ต้องระบรุายการวัตถดุบิตามล�าดบัสดัส่วนจากมากไปน้อย แต่หากวตัถดุบิมปีรมิาณน้อยกว่า 

2% ของน�้าหนักทั้งหมด ก็ไม่จ�าเป็นต้องระบุตามล�าดับปริมาณก็ได้ 

 กรณีที่พื้นที่บนบรรจุภัณฑ์น้อยกว่า 30 ตารางเซนติเมตร ให้ระบุส่วนผสม 5 อันดับแรก 

 กรณีที่ใช้วัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตมาแล้ว จะต้องระบุชื่อและลักษณะของวัตถุดิบนั้น 

เช่น oo concentrate oo extract หรือ oo fermented solution เป็นต้น

 กรณท่ีีใช้เศษเนือ้ตดิกระดกูทีถ่กูแยกออกโดยเครือ่งจกัร (mechanically separated meat)  

เป็นวัตถุดิบ จะต้องระบุช่ือวัตถุดิบและระบุลักษณะเนื้อดังกล่าวในวงเล็บด้วย เช่น chicken meat  

(mechanically separated meat) กรณีที่ใช้วัตถุดิบผสมกันระหว่างเนื้อสัตว์ปกติกับเศษเนื้อติดกระดูก 

ที่ถูกแยกออกโดยเครื่องจักร ให้ระบุสัดส่วนการผสมด้วย เช่น chicken meat 00% (regular meat 00%, 

mechanically separated meat 00%) เป็นต้น

6.2) วัตถุเจือปนอาหาร

 วตัถเุจอืปนอาหารจะต้องระบชุือ่เตม็หรอืช่ือย่อ และวตัถปุระสงค์ของการใช้บนฉลาก โดยให้

เป็นไปตามมาตรฐานการติดฉลากและมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive Code) เช่น Sodium 

saccharin(sweetener) เป็นต้น
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2.4 กำรติดฉลำกสำรก่อภูมิแพ้ในอำหำร

ปัจจบุนั เกาหลใีต้ก�าหนดว่า หากมกีารใช้สารก่อภมูแิพ้ 20 ชนดิ 

ตามที่เกาหลีใต้ระบุ เป็นวัตถุดิบ ส่วนประกอบ วัตถุเจือปนอาหาร 

หรอืส่วนใดส่วนหนึง่ของอาหาร จะต้องระบสุารก่อภมูแิพ้นัน้บนฉลาก 

แม้จะใช้ในปริมาณน้อย 

กรณีที่สินค้ามีการผลิตบนสายพานการผลิตเดียวกันกับ 

สินค้าชนิดอื่นที่มีส่วนประกอบของสารก่อภูมิแพ้ ซ่ึงอาจก่อให้เกิด 

การปนเปื้อนได้ จะต้องระบุข้อความดังกล่าวบนฉลากด้วย เช่น 

“this product is manufactured in the same manufacturing 

facilities that produces product with buckwheat” เป็นต้น
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สำรก่อภูมิแพ้ จ�ำนวน 20 รำยกำร 
ที่เกำหลีใต้ก�ำหนดให้ต้องระบุบนฉลำก มีดังนี้ 

ข้าวสาลี

บัควีท

ลูกพีช

เนื้อวัว

ถั่วลิสง

กุ้ง

ซัลไฟต์ (หาก
ตกค้าง/พบใน
อาหารตั้งแต่ 

10 ppm ขึ้นไป)

หอยนางรม

ไข่ เฉพาะ 
จากสัตว์ปีก

ปลาแมคเคอเรล

มะเขือเทศ

หมึก

ถั่วเหลือง

ปู

วอลนัท

หอยเป๋าฮื้อ

นม 

เนื้อหมู

ไก่

หอยแมลงภู่
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2.5 กำรติดฉลำกข้อมูลโภชนำกำร

ตามกฎหมายสุขอนามัยอาหาร ก�าหนดให้อาหารต้องแสดงข้อมูลทางโภชนาการบนฉลาก 

เป็นภาษาเกาหลี และต้องค�านวณโดยใช้ข้อมูลปริมาณสารอาหารอ้างอิงตามที่เกาหลีก�าหนด ตามตาราง

ด้านล่าง

 ปริมาณแคลอรี่

 โซเดียม

 คาร์โบไฮเดรต

 น�้าตาล

 ไขมัน (ทั้งไขมันทรานส์    

   และไขมันอิ่มตัว)

 คอเลสเตอรอล

 โปรตีน

 ข้อมูลโภชนาการอื่น 

 ที่จ�าเป็นต้องระบุ หาก 

 มีการกล่าวอ้างทาง 

 โภชนาการ เช่น วิตามิน 

 และเกลอืแร่ กรดอะมโิน  

 เป็นต้น

อาหารเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

อาหารที่อยู่ในภาชนะปิดสนิท (retort food)

ขนมขบเคี้ยว ขนมหวานที่ท�าจากน�้าตาล  

ลูกกวาด และไอศกรีม

ขนมเบเกอรี่ และอาหารประเภทติ่มซ�า เกี๊ยว

ช็อกโกแลต

แยม

น�้ามันและไขมันส�าหรับบริโภค

เส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ (noodle)

เครื่องดื่ม

ไส้กรอกปลา (Fish sausage)

ข้าวปั้น แฮมเบอเกอร์ และแซนวิช

ซอสถั่วเหลือง และเครื่องปรุงประเภท paste  

(ยกเว้นซอสและเครื่องปรุงประเภท paste  

ของเกาหลี)

เครื่องดื่ม กาแฟ (ยกเว้นกาแฟคั่ว และกาแฟ

ส�าเร็จรูป)

ผลติภณัฑ์โกโก้ส�าเรจ็รูป ซีเรียล และอาหาร 

กึ่งส�าเร็จรูป

1

2

3

4

7

5

8

6

9

10

11

12

13

14

ประเภทอำหำรที่ต้องแสดงข้อมูลทำงโภชนำกำร ข้อมูลโภชนำกำรที่ต้องระบุ

อำหำรที่ต้องแสดงข้อมูลโภชนำกำร
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ตำรำงปริมำณสำรอำหำรอ้ำงองิท่ีควรจะได้รบัต่อวนัของเกำหลี

ที่มา: GAIN Report Number: KS1854 ของหน่วยงาน United States Department of Agriculture 

       (ตีพิมพ์วันที่ 22 มีนาคม 2019)

สำรอำหำร สำรอำหำรปริมำณ ปริมำณ

คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 

น�้าตาล (กรัม) 

ใยอาหาร (กรัม) 

โปรตีน (กรัม) 

ไขมัน (กรัม) 

ไขมันอิ่มตัว (กรัม) 

คอเลสเตอรอล (มิลลิกรัม) 

โซเดียม (มิลลิกรัม) 

โพแทสเซียม (มิลลิกรัม) 

วิตามิน เอ (ไมโครกรัม อาร์ อี) 

วิตามิน ซี (มิลลิกรัม) 

โครเมียม (ไมโครกรัม)

แคลเซียม (มิลลิกรัม) 

เหล็ก (มิลลิกรัม) 

วิตามิน ดี (ไมโครกรัม) 

วติามิน อ ี(มลิลกิรมั แอลฟา-ท ีอี) 

วิตามิน เค (ไมโครกรัม)

วิตามิน บี1 (มิลลิกรัม)

วิตามิน บี2 (มิลลิกรัม) 

ไนอะซิน (มิลลิกรัม เอ็น อี) 

วิตามิน บี6 (มิลลิกรัม) 

กรดโฟลิค (ไมโครกรัม) 

โมลิบดีนัม (ไมโครกรัม) 

วิตามิน บี12 (ไมโครกรัม) 

ไบโอติน (ไมโครกรัม) 

กรดแพนโทแทนิค (มิลลิกรัม) 

ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) 

ไอโอดีน (ไมโครกรัม) 

แมกนีเซียม (มิลลิกรัม) 

สังกะสี (มิลลิกรัม) 

ซิลิเนียม (ไมโครกรัม) 

ทองแดง (มิลลิกรัม) 

แมงกานีส (มิลลิกรัม)

324

100

25

55

54

15

300

2,000

3,500

700

100

30

700

12

10

11

70

1.2

 1.4

15

1.5

400

25 

 2.4

30

5

700

150

315

8.5

55

0.8

3.0 
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ต้องระบุช่ือสินค้า ปริมาณต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับต่อวัน  

ปริมาณแคลอรี ่คาร์โบโฮเดรต โปรตนี ไขมนั โซเดียม รวมถงึวติามนิ แร่ธาต ุและสารอาหารอืน่ๆ จะต้องระบุ 

ลงบนฉลาก โดยระบุชื่อสารอาหาร ปริมาณ และปริมาณที่ควรบริโภคต่อวันหรือปริมาณที่แนะน�าส�าหรับ 

ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม   

1) แคลอรี่
ระบุในหน่วยกิโลแคลอรี่ หากปริมาณแคลอรี่น้อยกว่า 5 สามารถระบุเป็น 0 kcal

2) คำร์โบไฮเดรต
ระบุในหน่วยกรมั หากมปีรมิาณคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่า 1 กรัม สามารถระบวุ่า “less than 1 g”  

ถ้าน้อยกว่า 0.5 กรมั สามารถระบเุป็น 0 ได้ หากต้องระบปุริมาณใยอาหารและน�า้ตาลให้ระบใุนวงเลบ็ด้านล่าง 

ของปริมาณคาร์โบไฮเดรต  

3) โปรตีน
ระบุในหน่วยกรัม หากมีปริมาณโปรตีนน้อยกว่า 1 กรัม สามารถระบุว่า “less than 1 g”  

ถ้าน้อยกว่า 0.5 กรัม สามารถระบุเป็น 0 ได้

4) ไขมัน
ระบุในหน่วยกรัม หากมีปริมาณไขมันน้อยกว่า 0.5 กรัม สามารถระบุเป็น 0 ได้ และหาก 

ต้องแสดงปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัว ให้ระบุชื่อและปริมาณในวงเล็บด้านล่างของ

ปริมาณไขมัน 

หากต้องแสดงปริมาณคอเลสเตอรอล ให้ระบุในหน่วยมิลลิกรัม ไว้ด้านล่างปริมาณไขมัน  

ถ้ามีปริมาณตั้งแต่ 2 มิลลิกรัมขึ้นไปแต่ไม่ถึง 5 มิลลิกรัม สามารถระบุว่า “less than 5 mg” หากน้อยกว่า  

2 มิลลิกรัม สามารถระบุเป็น 0 ได้

5) โซเดียม 
ระบุในหน่วยมิลลิกรัม หากมีปริมาณโซเดียมน้อยกว่า 5 มิลลิกรัม สามารถระบุเป็น 0 ได้

6) ถ้ำปริมำณคำร์โบไฮเดรต โปรตนี ไขมนั และโซเดยีม เป็น 0 สามารถละเว้นการตดิฉลากได้

ข้อมูลโภชนำกำร
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การกล่าวอ้างทางโภชนาการ ที่มีการแสดง

ข้อความ “none” “low” “high” “high (or rich),” 

หรือ “containing (or source)” ต้องเป็นไปตาม

มาตรฐาน ดงัตารางด้านล่าง ทัง้นี ้การแสดงข้อความ 

“none” หรอื “low” ต้องเกดิจากกระบวนการผลติ

เท่านั้น ในกรณี ที่ระบุฉลาก “low fat” ต้องเป็นไป

ตามกฎหมายการควบคุมสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์

ปศุสัตว์

องค์ประกอบ
สำรอำหำร

เงื่อนไข
กำรแสดง

ค�ำกล่ำวอ้ำง

แคลอรี่

โซเดียม/เกลือ

น�้าตาล 

ไขมัน 

น้อยกว่า 40 กิโลแคลอรี่ ต่ออาหาร 100 กรัม 

หรือน้อยกว่า 20 กิโลแคลอรี่ ต่ออาหาร 100 มิลลิลิตร

น้อยกว่า 4 กิโลแคลอรี่ ต่ออาหาร 100 กรัม

น้อยกว่า 120 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 100 กรัม

(เกลือน้อยกว่า 305 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 100 กรัม)

น้อยกว่า 13 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 100 กรัม

(เกลือน้อยกว่า 13 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 100 กรัม)

น้อยกว่า 5 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม 

หรือ น้อยกว่า 2.5 กรัม ต่ออาหาร 100 มิลลิลิตร

น้อยกว่า 0.5 กรมั ต่ออาหาร 100 กรมั หรือ 100 มิลลลิติร

น้อยกว่า 3 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม

หรือน้อยกว่า 1.5 กรัม ต่ออาหาร 100 มิลลิลิตร

น้อยกว่า 0.5 กรมั ต่ออาหาร 100 กรัม หรอื 100 มลิลลิติร

Low 

None 

Low 

None

Low 

None

Low 

None 
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องค์ประกอบ
สำรอำหำร

เงื่อนไข
กำรแสดง

ค�ำกล่ำวอ้ำง

ไขมันทรานส์

ไขมันอิ่มตัว 

คอเลสเตอรอล 

น้อยกว่า 0.5 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม

น้อยกว่า 1.5 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม

หรือน้อยกว่า 0.75 กรัม ต่ออาหาร 100 มิลลิลิตร

หรือปริมาณแคลอรี่ของไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า 10% ของ

ปริมาณแคลอรี่ทั้งหมด 

น้อยกว่า 0.1 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม

หรือน้อยกว่า 0.1 กรัม ต่ออาหาร 100 มิลลิลิตร

น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 100 กรัม

หรือน้อยกว่า 10 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 100 มิลลิลิตร 

และไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า 1.5 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม

หรือน้อยกว่า 0.75 กรัม ต่ออาหาร 100 มิลลิลิตร

และปริมาณแคลอรี่ของไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า 10% ของ

ปริมาณแคลอรี่ทั้งหมด

 น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 100 กรัม 

หรือน้อยกว่า  5 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 100 มิลลิลิตร  

และไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า 1.5 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม 

หรือน้อยกว่า 0.75 กรัม ต่ออาหาร 100 มิลลิลิตร  

และปริมาณแคลอรี่ของไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า 10% ของ

ปริมาณแคลอรี่ทั้งหมด 

Low

Low 

None 

Low 

None 
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องค์ประกอบสำรอำหำร เงื่อนไข
กำรแสดง

ค�ำกล่ำวอ้ำง

ใยอาหาร

โปรตีน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิตามินหรือแร่ธาตุ

มากกว่า 3 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม 

หรือมากกว่า 1.5 กรัม ต่ออาหาร 100 กิโลแคลอรี่ 

หรือมากกว่า 10% ของมาตรฐานโภชนาการ

ที่ควรได้รับต่อวันต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

มีปริมาณอย่างน้อยสองเท่าของปริมาณที่อนุญาตให้

ระบุเป็นแหล่งใยอาหาร (Containing or source) ได้

มากกว่า 10% ของมาตรฐานโภชนาการที่ควรได้รับ

ต่อวัน ต่ออาหาร 100 กรัม

หรือมากกว่า 5% ของมาตรฐานโภชนาการที่ควรได้รับ

ต่อวัน ต่ออาหาร 100 มิลลิลิตร

หรือมากกว่า 5% ของมาตรฐานโภชนาการที่ควรได้รับ

ต่อวัน ต่ออาหาร 100 กิโลแคลอรี่

หรือ มากกว่า 10% ของมาตรฐานโภชนาการที่ควร

ได้รับต่อวัน ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

อย่างน้อยสองเท่าของปริมาณที่อนุญาตให้ระบุเป็น

แหล่งโปรตีน (Containing or source) ได้

มากกว่า 15% ของมาตรฐานโภชนาการที่ควรได้รับ

ต่อวัน ต่ออาหาร 100 กรัม 

หรือมากกว่า 7.5% ของมาตรฐานโภชนาการที่ควร

ได้รับต่อวัน ต่ออาหาร 100 มิลลิลิตร

หรอืมากกว่า 5% ของมาตรฐานโภชนาการท่ีควรได้รับ

ต่อวนัต่ออาหาร 100 กิโลแคลอรี่

หรือ มากกว่า 15%  ของมาตรฐานโภชนาการที่ควร

ได้รับต่อวัน ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

Containing 

or source

 
 
 

High or rich

Containing

or source

High or 

rich

Containing 

or source 
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การกล่าวอ้างปริมาณโดยเปรยีบเทยีบ ทีม่กีารแสดงข้อความ “less” “more” “reduced or light” 

“lowered” “reduced” “reinforced” หรือ “added” สามารถแสดงเป็นเปอร์เซ็นได้ แต่ต้องค�านวณ

ออกมาแล้วมีความแตกต่างอย่างน้อย 3 เท่าของสารอาหารในผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน และจะต้องมีปริมาณ

ความแตกต่างอย่างน้อย 25% เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์อื่น

ตัวอย่ำง

ข้อมูลโภชนำกำร

บนฉลำกสินค้ำ

อย่างน้อยสองเท่าของปริมาณที่อนุญาตให้ระบุเป็น

แหล่งวิตามินหรือแร่ธาตุ (Containing or source)  ได้

องค์ประกอบ
สำรอำหำร

เงื่อนไข
กำรแสดง

ค�ำกล่ำวอ้ำง

High or 

rich
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กำรติดฉลำกสินค้ำเกษตร
และผลิตภัณฑ์อำหำรดัดแปลง
พันธุกรรม (GMOs) 

3
กระทรวง MFDS ได้มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีองค์ประกอบของ

วตัถดุบิทีผ่่านการดดัแปลงพนัธกุรรม หรอือาหารทีไ่ด้จากเทคนคิการดดัแปลงพนัธกุรรมหรอืพนัธุวศิวกรรม  

(Genetically Modified Foods; GM Foods) เหล่านีต้้องมกีารตดิฉลากอย่างชดัเจน โดยรายละเอียดได้ระบ ุ

อยูใ่นระเบยีบ Labeling Standards for Genetically Modified Food ซึง่มข้ีอก�าหนดทีส่�าคญัทีเ่กีย่วข้อง 

เช่น

การติดฉลากต้องใช้ภาษาเกาหลี โดย

สามารถมีข้อความภาษาต่างประเทศร่วมด้วย เพื่อ

ความเข้าใจของผู้บริโภค แต่จะต้องมีขนาดตัวอักษร

เล็กกว่าหรือเท่ากับภาษาเกาหลี ซึ่งฉลากต้องมี

ความชัดเจน โดดเด่น ไม่ลบเลือน เพื่อให้ผู้บริโภค

เห็นได้ชัดเจน 

มีการระบุข้อความที่แสดงให้เห็นว่า

อาหารหรอืองค์ประกอบของวัตถดุบิผ่านการดดัแปลง

ทางพันธุกรรม อาทิ “Genetically modified XX 

(ชื่อผลิตภัณฑ์)” “Food including Genetically 

Modified XX.” หรือแสดงในฉลากว่าสินค้าอาจมี

การเจือปนของวัตถุดิบที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม 

“Possibly contains genetically modified XX 

(ชื่อผลิตภัณฑ์)” “Has possibility to include 

Genetically Modified XX (ชื่อผลิตภัณฑ์)”

สินค้าหรืออาหารบางชนิดอาจได้รับ 

การยกเว้นการแสดงฉลากว่าเป็นสนิค้า GMO/อาหาร 

GM ซึ่งได้ระบุเงื่อนไขในระเบียบนี้ อาทิ
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การติดฉลากสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
อาหารดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)



  สนิค้าเกษตรทีอ่าจมอีงค์ประกอบของ GMO ไม่เกินร้อยละ 3 โดยต้องมเีอกสารประกอบ ได้แก่

ใบรับรอง IP (Identity Preservation) Handling Certificate 

ใบรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ หรือ

รายงานผลการทดสอบ (test/inspection report) ซึง่ออกโดยห้องปฏบัิตกิารทีข่ึน้ทะเบยีน

กับกระทรวง MFDS ของเกาหลีใต้เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่ต้องระบุบนฉลากว่าเป็นอาหาร GMO

 สินค้าบางประเภท อาทิ น�้าตาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น�้ามันพืชเพื่อประกอบอาหาร ที่ไม่อาจ 

ตรวจวิเคราะห์ได้ (untestable) ว่ามีส่วนประกอบของโปรตีนหรือ DNA ดัดแปลงพันธุกรรมหลงเหลือ 

ในผลติภัณฑ์ภายหลงัจากการแปรรปูขัน้สงูหรือกระบวนการท�าให้บรสิทุธิ ์(high-degree refining process) 

 หากสินค้ามีการน�าเข้าโดยไม่มีเอกสารสนับสนุนหรือไม่มีผลการตรวจรับรอง อาจจะถูกจัด 

อยู่ในกลุ่มของอาหารท่ีได้จากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมหรืออาจถูกตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการ 

ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง MFDS ในเกาหลีต่อไป
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อาหารดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) 



กำรติดฉลำกสินค้ำ
อำหำรฉำยรังสี4

ส�าหรับอาหารที่ผ่านกรรมวิธีการฉายรังสี ซึ่งได้ถูก

ระบตุามกฎหมายสขุอนามยัอาหารและกฎหมายการควบคมุ 

สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
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2. ต�าแหน่งของสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ ์

ที่มีการฉายรังสี จะต้องเป็นบริเวณที่ผู้บริโภคสังเกต

ได้ง่าย และหากผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนประกอบของ

วตัถดุบิทีผ่่านการฉายรงัสจีะต้องมกีารบ่งชีห้รอืระบุ

รายละเอียดของวัตถุดิบนั้นให้ชัดเจน

1. ผลิตภัณฑ์ที่มีการฉายรังสี ต้องระบุข้อความหรือสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ว่าผ่านการฉายรังสีแล้วให้

ชัดเจน เช่น “Radiation Irradiation” “gamma irradiation” “radiation sterilization” “radiation 

disinsectization” “gamma ray germination inhibition” “electron germination inhibition” 

“gamma ray sterilization” “electron sterilization” “gamma ray disinsectization” “electron 

disinsectization” เป็นต้น

4. หากไม่สามารถระบท่ีุมาของวตัถดุบิทีม่กีารฉายรงัสไีด้ อาจแสดงข้อความทีส่ื่อว่าผลติภณัฑ์ดงักล่าว 

มีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่มีการฉายรังสี “containing some of the irradiated raw material” หรือ 

“some raw materials have been irradiated” ได้

3. วัตถดุบิหรอือาหารฉายรงัสทีีถ่กูน�ามาแปรรปูหรอืใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารอืน่ต่อ ต้องแสดง 

ข้อความบ่งชี้ เช่น “Onion (irradiated)” “onion (gamma ray irradiated)” “irradiated garlic” 

“gamma ray irradiated garlic” เป็นต้น หากอาหารน้ันมีส่วนประกอบของวัตถุดิบหลายชนิดที่ผ่าน 

การฉายรงัส ีอาจระบรุวมกนั เช่น Irradiated raw materials (potato, garlic, onion, etc.)  หรอื gamma 

ray germination inhibition raw materials (potato, garlic, onion, etc.) เป็นต้น

สัญลักษณ์แสดง

การผ่านการฉายรังสี

ซึง่วตัถดุบิของอาหารทีผ่่านกระบวนการฉายรงัส ีมข้ีอก�าหนดทีส่�าคญัเกีย่วกบัการแสดงฉลาก อาทิ
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กำรติดฉลำกสินค้ำ
อำหำรเพื่อสุขภำพ 5

อาหารเพื่อสุขภาพ (Health Functional Food) คือ อาหารหรือสินค้าที่มีกระบวนการผลิต 

โดยใช้ส่วนผสมเฉพาะทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพ อาหารเพือ่สขุภาพทีม่จี�าหน่ายโดยทัว่ไปในท้องตลาดจะผลติ 

จากส่วนผสมที่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพอย่างละเอียดจากกระทรวง MFDS  

ของเกาหลีใต้ และต้องมีกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GMP

การจ�าหน่ายอาหารเพือ่สขุภาพจะอยูภ่ายใต้การควบคมุของรฐับาล โดยจะมกีารตรวจสอบข้อความ

ที่เป็นการโฆษณาหรือการกล่าวอ้างทางสุขภาพบนฉลาก เพ่ือควบคุมคุณภาพสินค้าและเพื่อให้ผู้บริโภค 

ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้นอาหารเพ่ือสุขภาพทุกชนิดที่ได้รับการรับรองจากระบบของรัฐบาล จะต้องมี 

การกล่าวอ้างทางสุขภาพที่เหมาะสมและติดเครื่องหมายอาหารเพื่อสุขภาพไว้บนฉลาก
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เกาหลีใต้นิยามอาหารเพ่ือสุขภาพ (Health Functional food) ไว้ว่า เป็นอาหารที่แตกต่าง 

จากอาหารปกติทั่วไป (conventional food) ที่อาจมีสารหรือองค์ประกอบอ่ืนใดที่ผู ้บริโภคมุ่งหวัง 

ประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งองค์ประกอบที่มีการเติมแต่งหรือกล่าวอ้างว่ามีสรรพคุณที่มีผล 

ต่อสุขภาพนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวง MFDS ถึงจะสามารถแสดงลงบนฉลากได ้

และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมและสามารถสื่อสารข้อมูลที่ครบถ้วนไปยังผู้บริโภคได้ กระทรวง 

MFDS ได้ก�าหนดกฎระเบียบเก่ียวกับการติดฉลากและแสดงเครื่องหมายส�าหรับอาหารเพ่ือสุขภาพเหล่านี้ 

กล่าวคือ นอกเหนือจากข้อมูลโดยทั่วไป อาทิ ชื่อผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ วันที่ผลิต วันหมดอายุ สถานที่ผลิต 

และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ สินค้าจะต้องกล่าวถึงค�าแนะน�าในการบริโภคไว้บนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน

5.1 ค�ำนิยำมของอำหำรเพื่อสุขภำพ  

สัญลักษณ์ที่แสดงถึงสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ

(Health Functional Food Mark)
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ฉลากผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่จ�าหน่ายให้กับผู ้บริโภคโดยตรง ต้องแสดงรายละเอียด 

บนฉลาก ดังนี้

1) ข้อก�ำหนดทั่วไป  
 เนื้อหาบนฉลากต้องเป็นภาษาเกาหลี โดยสามารถมีข้อความภาษาต่างประเทศตามหลังได้  

เพือ่ความเข้าใจของผู้บริโภค แต่จะต้องมีขนาดตัวอักษรเล็กกว่าภาษาเกาหลี  

 ต้องติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่เป็นหน่วยย่อยที่สุด (Minimum unit) ที่วางจ�าหน่าย 

 ฉลากจะต้องพิมพ์ ปิดผนึก หรือประทับตราด้วยสีที่สังเกตเห็นง่าย ไม่หลุดลอกเมื่อสัมผัสน�้า

 ต้องประกอบด้วย

5.2 ข้อก�ำหนดกำรติดฉลำกสินค้ำอำหำรเพื่อสุขภำพ

ชื่อผลิตภัณฑ์ 

สถานที่ผลิต

วันหมดอายุ ค�าแนะน�าในการใช้และการเก็บรักษา

ส่วนประกอบ

ข้อมูลโภชนาการ

ข้อมูลด้านสรรพคุณ

วัตถุดิบ

ข้อความที่บ่งช้ีว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีสรรพคุณทางยาที่ใช้ป้องกันหรือ 

รักษาโรค (not medicines for preventing or treating a disease)

ข้อความอื่นๆ ตามที่กฎหมายก�าหนดเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ

หากผลติภณัฑ์มส่ีวนประกอบจากสัตว์ ต้องระบชุือ่ ส่วนประกอบ แหล่งที่มา

ขององค์ประกอบที่ผลิต/สกัดจากสัตว์ บนฉลาก

หากผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของสารก่อภูมิแพ้ หรือมีปริมาณคาเฟอีนสูง 

(High Caffeine Content) ต้องระบุลงในฉลากสินค้าด้วย  

1

2

3

4

7

5

8

6

9

10

11

ทั้งนี้ การกล่าวอ้างสรรพคุณและการแสดงข้อความบนฉลากต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

และต้องไม่แสดงข้อความทีเ่กนิจรงิหรอืท�าให้เกดิความเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่น เกนิจรงิ หรอืเกดิความสบัสน ทัง้นี้

การแสดงฉลากส�าหรับสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ส่งออกจะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงและความคืบหน้า 

จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบของเกาหลีใต้หรือประสานงานกับผู้น�าเข้าอยู่เสมอ 
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2) บริเวณที่ติดฉลำก  ต้องเป็นบริเวณที่สังเกต

เห็นได้ง่ำยที่สุดของสินค้ำ 

ขนาดอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของ

ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

บนฉลากหรือมีขนาดอักษร

อย่างน้อย ไม่ต�่ากว่า 7 point

และขนาดอักษรของ 

ข้อความอื่นๆ ควรมีขนาด

มากกว่า 6 point

3) ขนำดตัวอักษร

PRODUCT OF KO
RE
A

He
alt

h Functional Food

NUTRITION FACT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

INGREDIENT : GINSENG

PRODUCTION DATE : 

ไม่ต�่ากว่า 

12 point

ชื่อสินค้า

ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต 

วันหมดอายุ สรรพคุณ

ของสินค้า ปริมาณที่

แนะน�าส�าหรับการบริโภค 

และค�ากล่าวอ้าง

ข้อความ “Health 

Functional 

Food”

และ ปริมาณสุทธิ
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5.3 รำยละเอียดฉลำกสินค้ำอำหำรเพื่อสุขภำพ

กระทรวง MFDS ของเกาหลใีต้ ได้ก�าหนดมาตรฐานการติดฉลากอาหารเพือ่สุขภาพเพ่ือเป็นข้อบงัคบั

ให้ผูผ้ลติและผู้จ�าหน่ายแสดงข้อมลูทีถ่กูต้องแก่ผูบ้รโิภค โดยจะต้องมีเครือ่งหมายและฉลากทีแ่สดงข้อมลู ดงันี้

1) ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์แสดงข้อควำม “Health Functional Food” 

2) ชื่อสินค้ำ
ชือ่สนิค้าควรเป็นชือ่ทีบ่่งบอกถงึลกัษณะของสนิค้าและเป็นชือ่ทีไ่ด้รบัการบนัทึกในใบอนญุาตประกอบ

ธรุกิจ หรือช่ือในรายงานการผลิต หรือรายงานการส่งออก รวมถึงไม่เป็นช่ือทีอ่าจก่อให้เกิดความเข้าใจผดิหรอื

สบัสนต่อผูบ้รโิภคหากชือ่ทีใ่ช้น�าเข้าสนิค้าเป็นภาษาเกาหล ี ช่ือบนฉลากทีเ่ป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็น

ภาษาเกาหลีด้วยเช่นกนั  

3) ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตและผู้น�ำเข้ำ
 ช่ือและท่ีอยูข่องบรษิทัผูผ้ลติสนิค้าจะต้องเป็นชือ่และทีอ่ยูเ่ดยีวกนักบัท่ีระบใุนใบอนญุาตประกอบ

ธรุกิจ หรอืเป็นทีอ่ยูท่ี่สามารถเปลีย่นหรอืส่งคนืสนิค้าได้ 

 ชื่อและท่ีอยู่ของบริษัทผู้น�าเข้าสินค้าจะต้องเป็นชื่อและที่อยู่เดียวกันกับที่ระบุในหนังสือรับรอง  

และอาจมชีือ่ประเทศผูส่้งออกและบรษิทัผูผ้ลติสินค้าตามหลงั ในกรณน้ีีหากชือ่ประเทศผูส่้งออกและบริษทั 

ผูผ้ลติสนิค้าเป็นภาษาต่างประเทศไม่จ�าเป็นต้องระบเุป็นภาษาเกาหลี

ราหาอกาลฉปูร
พาภขุสอพื่เ

ฑณัภติลผอชื่

ะลแ ุยาอดมหนัว
ราหาอบ็กเดัจรากีธิว

Contents

lanoitcnuF ลูมอข

คภโิรบรากบัรหำสำนะนแำค

บิดุถตัว

นี้ฑณัภติลผ าวมาวคอขุบะร

นักงอปรากนใชใีที่ฑณัภติลผชใมไ

ครโาษกัรอืรห

ครโาษกัรอืรหนักงอปรากนใชใีทฑณัภติลผชใมไีนฑณัภติลผ

นาฐรตามมาตุบะรงอตะจ ๆนอื่ลูมอข*

ดยีอเะลงายอราหาอกาลฉดิตราก 

จิกรุธงตั้ีที่นาถส

หลัง อักษรมีขนาด 10 pt ฉล
็หเถรามาสคภโิรบูผทีงนหแาํต น
วาคํุบะรงอตะจกาลฉดิตรากงซึ

Modified Food” ห รื อ  “F
Genetically Modified OO” ดโ

ดัดรากมีทีบิดถุตัวชใาวดไนัยนืย
จะต อ ง ร ะบุ ว า  “Has possib
Genetically Modified OO” 

 

Ø  พาภขุสอพืเราหาอกาลฉดิตราก ตาม Healt

Functional Food Labeling Standard งึซ

นหกาจพาภขุสอพืเ ราหาอนาด วยงาน MFDS

ากนาผงอตะจ งอขดนหากํอขมาตตาญุนอร นห

 โดย ลฉดิตรากนใลมูอขุบะรหใดนหากํ

1. พาภขุสอพืเราหาอกาลฉปูร  

 

 

 

2. ฑณัภติลผอืช  

3. จกิรุธงัตทีนาถส  

4. าหาอบก็เดัจรากีธิวะลแ ุยาอดมหนัว

5. Contents )ญับราส(  

6. รากานชภโงาทลมูอข  

7.  ลมูอข Functional  

8. คภโิรบรากบัรหาํสาํนะนแาคํ  

9. บิดถุตัว  

10. วมาวคอขุบะร ิลผชใมไีนฑณัภติลผ า

11. นาฐรตามมาตุบะรงอตะจ ๆนอืลมูอข

การติดฉลากสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ
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4) วันหมดอำยุและวิธีจัดเก็บสินค้ำ 
วนัหมดอายสุามารถระบไุด้ดงันี้ 

ในกรณทีีวั่นหมดอายอุ้างอิงจากวนัท่ีผลติ ให้ระบดุงัน้ี

“until 00year 00month 00date” หรือ “yy.mm.dd”

“until 0000year 00month 00date” หรอื “yyyy.mm.ddd”

“within 00 days from the date of manufacture” ถ้าวนัหมด

อายนุบัจากวันท่ีผลติน้อยกว่า 1 เดอืน

“within 00 months from the date of manufacture”ถ้าวนั

ทีห่มดอายนุบัจากวนัทีผ่ลติน้อยกว่า 12 เดอืน

“within 00 years from the date of manufacture” ถ้าวนัหมด

อายนุบัจากวันท่ีผลติ 1 ปี ขึน้ไป

ถ้าสินค้ามีเงื่อนไขเฉพาะในการเก็บรักษา ให้ระบุไว้คู่กับวันหมดอายุ และถ้าต้องเก็บสินค้าไว้ 

ในตู้เย็นให้ระบุข้อความว่า “keep frozen” หรือ “keep refrigerated” และระบุอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

ในการเก็บรักษา

การติดฉลากสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ 
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5) ปริมำณสุทธิ
ระบุเป็นน�า้หนกั ปรมิาตร หรอืเป็นหน่วยนบั ตามลกัษณะของสนิค้า

ระบุเป็นน�า้หนกั

สินค้าท่ีเป็นของแข็ง 

หรอืกึง่แข็ง

ระบเุป็นปรมิาตร

สนิค้าท่ีเป็น

ของเหลว

ระบเุป็นน�า้หนกัหรอืปรมิาตร

สนิค้าท่ีเป็นของผสมระหว่าง

ของแขง็และของเหลว

ถ้าปริมาณสุทธิระบุเป็นหน่วยนบั ให้ระบนุ�า้หนักหรอืปริมาตรในวงเลบ็ด้วย

ในกรณทีีสิ่นค้ามีลักษณะเป็นเมด็ จ�านวนเมด็ของสนิค้าคอืปริมาณน�า้หนกัท้ังหมดภายในบรรจุภณัฑ์ 

แต่ถ้าสินค้าเป็นแคปซลู ให้ระบจุ�านวนแคปซลูและปรมิาณสุทธโิดยไม่รวมน�า้หนกัของวสัดุทีห่่อหุม้

6) ข้อมูลสรรพคณุของสินค้ำ
 ข้อมลูสรรพคุณของสนิค้าจะต้องระบลุงบนฉลาก โดยแสดงสรรพคณุขององค์ประกอบของสนิค้า  

องค์ประกอบทางเคมขีองส่วนผสม และข้อมลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง สรรพคณุของสนิค้าทีผู่บ้รโิภคจะได้รบัจะต้อง 

เปรยีบเทยีบต่อปรมิาณหนึง่หน่วยบริโภค 

 การกล่าวอ้างด้านสขุภาพ จ�าแนกเป็น 

젤리

การกล่าวอ้างด้านโภชนาการ เช่น ส่งเสรมิกระบวนการท�างาน

ของอวยัวะและระบบต่างๆ ภายในร่างกาย 

การกล่าวอ้างอืน่ เช่น มสีรรพคุณทีช่่วยรักษา 

ฟ้ืนฟู สร้างเสริมสขุภาพ

การกล่าวอ้างถึงการลดความเสี่ยงจากโรคหรือปัญหาด้านสุขภาพ 

โดยการกล่าวอ้างสรรพคุณของสินค้าจะต้องสอดคล้องกับหลักการ 

ดงัต่อไปนี้ 

1

2

3
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ตวัอย่างการแสดงฉลาก

บนผลติภณัฑ์อาหารเพือ่สขุภาพ

7) ปริมำณทีแ่นะน�ำส�ำหรบักำรบริโภค วิธกีำรบริโภค หรือค�ำเตอืนส�ำหรบักำรบริโภค
บนฉลากจะต้องระบปุรมิาณทีแ่นะน�าส�าหรบัการบรโิภคต่อครัง้ ความถีใ่นการบรโิภค วธิกีารบรโิภค 

ค�าเตอืนส�าหรบัผูบ้รโิภคบางกลุ่ม ผลข้างเคยีงจากการการบรโิภคร่วมกบัผลติภัณฑ์อืน่ๆ และผลข้างเคยีงอืน่ 

ทีอ่าจเกดิข้ึนจากการบรโิภค 

8) วตัถุดบิ
 วัตถุดิบที่เป็นสรรพคุณของสินค้าให้ระบุเป็นล�าดับแรก ตามด้วยชื่อวัตถุดิบที่เหลือตามสัดส่วน 

ทีใ่ช้ วตัถดุบิท่ีไม่หลงเหลือในผลติภณัฑ์ข้ันสดุท้ายไม่จ�าเป็นต้องระบุ

 วัตถุดิบท่ีเกดิจากการผสมกนัของวตัถดุบิสองชนดิขึน้ไปให้ระบชุือ่วตัถดุบิทีเ่ป็นส่วนผสมในวงเลบ็ 

เว้นแต่ว่าวัตถุดบิผสมดงักล่าวมปีรมิาณน้อยกว่า 5% หรอืชือ่ของวตัถุดบิสามารถเข้าใจได้ว่าเกดิจากการผสม

ของวัตถดิุบใดบ้าง จะไม่จ�าเป็นต้องระบช่ืุอวตัถดิุบทีเ่ป็นส่วนผสม

 หากผลิตภัณฑ์มส่ีวนผสมทีอ่าจก่อให้เกดิอาการแพ้ จะต้องระบลุงบนฉลากด้วย

9) ค�ำกล่ำวอ้ำงอืน่ๆ 
บนฉลากจะต้องมีข้อความก�ากบัว่า “ผลติภณัฑ์น้ีไม่ใช่ผลิตภณัฑ์ทีใ่ช้ในการป้องกนัหรอืรกัษาโรค”

3.1 สินค้าจะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานตามกฎระเบยีบอาหารเพือ่สขุภาพ

3.2 ข้อมลูสรรพคุณของสนิค้าจะต้องได้รบัการยนืยันจากข้อพิสจูน์ทางวิทยาศาสตร์

3.3 ข้อมลูโภชนาการจะต้องอ้างองิจากข้อมลูโภชนาการทีค่วรได้รบัต่อวนั

3.4 สินค้าจะต้องไม่มส่ีวนผสมท่ีก่อให้เกดิโรคหรอืท�าให้อาการเจ็บป่วยแย่ลง

3.5 การกล่าวอ้างด้านสขุภาพจะต้องไม่สร้างความเข้าใจผดิแก่ผูบ้รโิภค เช่น การส่งเสริมให้บรโิภค 

ในปริมาณท่ีมากกว่าปรมิาณทีค่วรบริโภคต่อวัน การกล่าวอ้างว่าเป็นผลติภัณฑ์ทีช่่วยในการควบคุมน�า้หนกั

3.6 ส่วนผสมท่ีมกีารกล่าวอ้างด้านสขุภาพจะต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการอาหารและยา

3.7 ข้อความทีก่ล่าวถงึสรรพคณุของสนิค้าหรอืข้อความทีเ่ป็นการกล่าวอ้างด้านสขุภาพจะต้องผ่าน

การพิจารณาตามข้อก�าหนดในระเบียบว่าด้วยการตดิฉลากอาหารเพือ่สขุภาพ
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กำรติดฉลำก
สินค้ำปศุสัตว์6

 ข้อก�าหนดการติดฉลากส�าหรับสินค้าปศุสัตว์ รวมถึงเนื้อ ผลิตภัณฑ์จากนมและไข่ คล้ายกันกับ 

ข้อก�าหนดการติดฉลากส�าหรับสินค้าอาหารทั่วไป กล่าวคือจะต้องระบุลงบนฉลากเป็นภาษาเกาหล ี

แต่สามารถใช้ภาษาอืน่ควบคูก่นัได้เพือ่ความเข้าใจของผูบ้รโิภคโดยมรีายละเอยีดทีต้่องระบลุงบนฉลากดงันี้

ต้องติดฉลากลงบนตัวสินค้าที่เป็นหน่วยย่อยที่สุดที่วางจ�าหน่าย

ในกรณีที่หน่วยย่อยของสินค้ามีมากกว่าสองชิ้นขึ้นไป (มีห่อด้านใน) ห่อด้านในจะต้องระบุชื่อ

สินค้า ปริมาณสุทธิ แคลอรี่ วันหมดอายุ ส่วนประกอบทางโภชนาการ 

หากบรรจภุณัฑ์ด้านในสามารถมองเหน็ได้จากด้านนอก อาจไม่จ�าเป็นต้องตดิฉลากทีบ่รรจภัุณฑ์ 

ด้านในก็ได้ และหากสินค้ามีวันหมดอายุที่แตกต่างกัน ให้ระบุวันหมดอายุที่สั้นที่สุด

เจ้าของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ การผลิต หรือด�าเนินการน�าเข้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จะต้อง

แสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

ชื่อผลิตภัณฑ์

ประเภทของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ชื่อและที่อยู่ของบริษัทผู้ผลิตและผู้น�าเข้า

วันที่ผลิต (เฉพาะไอศกรีม)

วันหมดอายุ

ปรมิาณสุทธแิละจ�านวนพลงังานที่จะได้รับต่อหนึ่งหนว่ยบรโิภค (เฉพาะสินค้าทีก่�าหนดใหร้ะบุ

ข้อมูลโภชนาการบนฉลาก)

วัตถุดิบและปริมาณ

ส่วนผสมและปรมิาณ (เฉพาะสนิค้าทีใ่ช้ชือ่ส่วนผสมเป็นส่วนหนึง่ของชือ่สนิค้า หรอืเป็นผลิตภณัฑ์ 

ที่ต้องระบุชื่อเฉพาะของส่วนผสมบนฉลาก)

ข้อมูลโภชนาการ (ในบางผลิตภัณฑ์)

ข้อมูลอื่นตามข้อบ่งชี้ของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แต่ละชนิด 

6.2 วิธีกำรติดฉลำก

6.1 ข้อมูลบนฉลำก 

1

1

2

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10
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ทัง้นี ้ชือ่สนิค้า วนัหมดอาย ุและข้อมลูบนฉลาก สามารถระบเุป็นตวัอกัษรเบรลล์เพิม่เตมิด้วยได้  

เพ่ืออ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้พิการทางสายตา หรือพิมพ์อักษรเบรลล์บนสติกเกอร์แล้วแปะลงบน 

บรรจุภัณฑ์รายละเอียดตามตาราง

ติดฉลากในบริเวณที่ผู้บริโภคสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย สีฉลากตัดกับพื้นหลัง และฉลากหลัก 

ควรจัดให้อยู่ตรงกลาง

หมำยเหตุ: ในกรณีท่ีพื้นผิวของบรรจุภัณฑ์มีขนาดเล็กกว่า 150 ตารางเซนติเมตร ให้ข้อความบนฉลาก 

 มีขนาด ดังนี้ 

 วันที่ผลิตและวันหมดอายุ ขนาดอักษรไม่ต�่ากว่า 8 point

 ชื่อสินค้าและปริมาณสุทธิ ขนาดอักษรไม่ต�่ากว่า 5 point

 ส่วนประกอบทางโภชนาการและค�าเตือน ขนาดอักษรไม่ต�่ากว่า 6 point

4

- ชื่อบริษัทผู้ผลิตและที่อยู่

- ข้อมูลโภชนาการ

- ค�าเตือน

- ข้อมูลอื่นๆ

- วันที่ผลิต (หรือสามารถระบุบน  

  พื้นที่ฉลากหลักได้)

- วนัหมดอาย ุ(หรอืสามารถระบบุน

  พื้นที่ฉลากหลักได้)

- ชื่อวัตถุดิบและปริมาณ

- ชื่อส่วนผสมและปริมาณ

- ชื่อสินค้า

- ประเภทของสินค้าปศุสัตว์

- ปริมาณสุทธิและแคลอรี่

 ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

3) พื้นที่ฉลากอื่นๆ

(other labeling panel)

2) พืน้ทีฉ่ลากแสดงรายละเอยีด

สินค้า

(centralized labeling panel)

1) พื้นที่ฉลากหลัก

(principal display panel)

- ไม่ต�่ากว่า 6 

- ไม่ต�่ากว่า 8 

- ไม่ต�่ากว่า 8 

- ไม่ต�่ากว่า 6 

- ไม่ต�่ากว่า 10 

- ไม่ต�่ากว่า 10 

- ไม่ต�่ากว่า 7 

- ไม่ต�่ากว่า 7 

- ไม่ต�่ากว่า 12

- ไม่ต�่ากว่า 12

- ไม่ต�่ากว่า 12

ฉลำก ข้อมูล ขนำดตัวอักษร (point)
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ชื่อสินค้าจะต้องเป็นชื่อที่ลงทะเบียนและได้รับการอนุญาตจากกระทรวง MFDS 

ชื่อของสินค้าหมายรวมถึง สัญลักษณ์ โลโก้ เครื่องหมายการค้า 

ในกรณทีีม่กีารน�าชือ่วตัถดุบิหรอืส่วนผสมมาใช้เป็นส่วนหนึง่ของชือ่สนิค้า ต้องแสดงฉลากดงันี้

 ในกรณท่ีีใช้วตัถดุบิหรอืส่วนผสมทีใ่ช้ในกระบวนการจดัการสนิค้าหรอืการผลติ เป็นส่วนหนึง่ 

ของชือ่สนิค้า ต้องแสดงช่ือวตัถดุบิหรือส่วนผสม (รวมถงึปริมาณทีใ่ช้) บนฉลากด้วยขนาดอกัษรไม่ต�า่กว่า 12 point

 ในกรณทีีใ่ช้ชือ่วตัถดุบิหลายชนดิมาเป็นส่วนหนึง่ของชือ่สนิค้า ปริมาณรวมของวัตถุดิบต้อง

มากกว่า 15% ของปริมาณสินค้าทั้งหมด โดยให้ระบุชื่อและปริมาณของวัตถุดิบนั้นลงบนฉลากด้วย

 ในกรณีที่ใช้สารแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์มาเป็นชื่อสินค้า (หรือส่วนหนึ่งของชื่อ) ต้องระบุค�าว่า  

“flavor” ไว้กับชื่อของวัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้นด้วย โดยใช้ขนาดอักษรเท่ากับชื่อสินค้าหรือใหญ่กว่า และ

ต้องระบุข้อความ “synthetic 00 flavor added (included)” หรือ “synthetic flavoring agent 

added (included)” ไว้ใกล้กับชื่อสินค้า เช่น “Strawberry Flavored Milk (Synthetic strawberry 

flavor added) เป็นต้น

ชื่อสินค้าน�าเข้าที่เป็นภาษาต่างประเทศ หากต้องการแปลเป็นภาษาเกาหลีสามารถท�าได้ โดย

ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดในข้อ 1) - 3) ด้านบน และให้ระบุชื่อสินค้าที่เป็นภาษาต่างประเทศ

ไว้ด้วย

ห้ามแสดงข้อความต่อไปนี้ 

 ข้อความทีส่ร้างความสับสนหรือเข้าใจผิดแก่ผูบ้ริโภค

 ข้อความทีอ่าจสร้างความสับสนหรือท�าให้เข้าใจผิดกับสนิค้าปศสุตัว์ประเภทอืน่

 ข้อความทีเ่ข้าข่ายการโฆษณาเกินจริง

สนิค้าทีถ่กูจดัประเภทไว้แล้วตามมาตรฐานการแปรรปูและลกัษณะของส่วนผสม (Processing  

Standards and Ingredient Specif ication) ควรระบปุระเภทนัน้ไว้บนฉลากด้วย ส�าหรับสนิค้าปศุสัตว์ทีไ่ม่ได้ 

ถูกจัดประเภทไว้ให้จ�าแนกตามชนิดของสินค้าปศุสัตว์นั้น

เนือ้สัตว์ท่ีบรรจุในบรรจภุณัฑ์ เนือ้ปรุงรสทัง้แบบสดและปรงุสกุ และเนือ้ทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ  

ต้องระบุชนิดของเนื้อและชิ้นส่วนของสินค้า 

 หากชนิดของเนื้อและชิ้นส่วนของสินค้าได้ถูกระบุไว้โดยกระทรวง MFDS แล้ว ตาม “meat 

cut, grade, type’s classification methods” ให้ใช้ตามที่ MFDS ระบุ

 หากสินค้าประกอบด้วยชิ้นส่วนมากกว่า 1 ชนิดและไม่สามารถระบุได้ ให้จ�าแนกประเภท

สินค้าตามการน�าไปใช้ 

2. ประเภทของสินค้ำปศุสัตว์

1. ชื่อสินค้ำ

6.3 รำยละเอียดกำรติดฉลำกสินค้ำปศุสัตว์

1

1

2

2

3

4

5
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ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ต้องแสดงวันที่ผลิต: ไอศกรีม
วิธีการติดฉลาก

2.1) ต้องระบุวันที่ผลิต ณ จุดท่ีบรรจุสินค้าเสร็จสิ้น หรือหากสินค้าต้องผ่านกระบวน 

การสเตอริไลซ์ (Sterilization) หรือฆ่าเชื้อหลังการบรรจุ ให้ระบุวันที่ผลิตหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ 

สเตอริไลซ์หรือฆ่าเชื้อ

2.2) ระบุวันที่ผลิต ดังนี้

 

หากสินค้ามีวันหมดอายุต�่ากว่า 3 เดือน ไม่จ�าเป็นต้องระบุปีในวันที่ผลิตก็ได้

 เนื้อสัตว์ท่ีผ่านกระบวนการบรรจุและสินค้าปศุสัตว์แปรรูป: ระบุชื่อและที่อยู่ของบริษัทผู้ผลิต 

ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่อนุญาตให้ผลิตสินค้า 

 เนื้อน�าเข้าจากต่างประเทศ: ระบุชื่อและที่อยู่ของบริษัทผู้ผลิตและผู้น�าเข้า ทั้งนี้ หากชื่อและ 

ที่อยู่ของบริษัทผู้ผลิตเป็นภาษาต่างประเทศ ไม่จ�าเป็นต้องแปลเป็นภาษาเกาหลี

 ผูจ้ดัจ�าหน่ายสนิค้าปศสุตัว์: ระบชุือ่และทีอ่ยูข่องบรษิทัผูจั้ดจ�าหน่ายตามทีไ่ด้แจ้งไว้กบัหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องระบุชื่อและที่อยู่ของบริษัทผู้ผลิตสินค้าด้วย

 นอกเหนือจากท่ีอยู่ของธุรกิจตามข้างต้นแล้ว จะระบุที่อยู่ส�าหรับส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้าไว้บน

ฉลากด้วยก็ได้

 ในกรณท่ีีต้องการระบุช่ือและทีอ่ยูข่องร้านค้า/ธรุกิจทีน่อกเหนอืจากทีร่ะบดุ้านบน สามารถกระท�าได้ 

 โดยใช้ขนาดอักษรที่เท่ากันหรือเล็กกว่า

4. วันที่ผลิต

3. ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตและผู้น�ำเข้ำ

1

2

3

00year 00month 00date 00.00.00

0000year 00month 00date 0000.00.00

00year 00month 00.00

0000year 00month 0000.00

 หากชนดิของเนือ้สตัว์หรอืชิน้ส่วนได้ถกูน�ามาใช้เป็นชือ่สนิค้าหรอืส่วนหนึง่ของชือ่สนิค้าแล้ว  

ไม่จ�าเป็นต้องระบุชนิดและชิ้นส่วนอีกก็ได้
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ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ต้องแสดงวันหมดอายุ: สินค้ำปศุสัตว์ทุกชนิด ทั้งนี้ หากเป็นไอศกรีมจะ

ไม่ระบุวันหมดอายุก็ได้ 

วิธีการติดฉลาก

2.1) ระบุวันหมดอายุ ดังนี้

2.2) ในกรณีที่ใช้วันที่ผลิตเป็นตัวบอกวันหมดอายุให้ระบุดังนี้ 

 

2.3) หากสินค้ามีวันหมดอายุต�่ากว่า 3 เดือน ไม่จ�าเป็นต้องระบุปีก็ได้

2.4) หากล�าดับวันที่ของประเทศผู้ผลิตแตกต่างจากมาตรฐานที่ระบุในข้อ 2.1) ให้ระบุล�าดับ 

ในรูปแบบ ปี เดือน วัน เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่าย และหากระบุวันหมดอายุเพียงปีและเดือน ระบุวันที่

หมดอายุโดยใช้วันที่ 1  ของเดือนที่หมดอายุนั้น

ในกรณท่ีีมเีงือ่นไขในการเกบ็รกัษาให้ระบไุว้กบัวนัหมดอายดุ้วย เช่น หากสนิค้าทีต้่องเกบ็รกัษา

ด้วยการแช่เย็นหรือเยือกแข็ง ต้องระบุอุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บรักษาหรือข้อความ เช่น “Refrigeration” 

“Freezer-storage” 

หากสินค้าในบรรจุภัณฑ์เดียวกันมีวันหมดอายุที่แตกต่างกัน ให้ระบุวันหมดอายุที่สั้นที่สุด

1

2

3

4

“by 00year 00month 00date” “by 00.00.00”

“by 0000year 00month 00date”  “by 0000.00.00”

“for 00 days from the manufacture date”

“for 00 months from the manufacture date”

“for 00 years from the manufacture date”

หน่วยของปริมาณขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้า เช่น น�้าหนัก ปริมาตร จ�านวนนับ หากสินค้า

เป็นของแข็งหรือกึ่งแข็งให้ระบุเป็นน�้าหนัก หากเป็นของเหลวให้ระบุเป็นปริมาตร หากเป็นของผสมที่เป็น

ของแข็งและของเหลวรวมกันให้ระบุเป็นน�้าหนักหรือปริมาตร และในกรณีที่ระบุด้วยจ�านวนนับให้ระบุ 

น�้าหนักหรือปริมาตรในวงเล็บ 

6. ปริมำณสุทธิ

5. วันหมดอำยุ 

1
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สนิค้าปศสุตัว์แปรรปูทีบ่รรจรุวมมากบัของเหลวทีต้่องเททิง้ก่อนบรโิภค (ไม่รวมถงึสนิค้าทีท่�าให้

เกิดของเหลวได้เองตามธรรมชาติของสินค้า) ต้องระบุน�้าหนักของสินค้าปศุสัตว์นั้นโดยไม่รวมของเหลว 

ที่บรรจุมากับสินค้า

การระบุปริมาณสุทธิให้ระบุปริมาณแคลอร่ีและปริมาณต่อหนึ่งหน่วยบริโภคไว้ในวงเล็บ เช่น 

300 g (720 kcal/per serving size 100 g)
3

2

7. ชื่อวัตถุดิบ ชื่อส่วนผสม และปริมำณ 
วิธีการติดฉลาก 

1.1) ให้ระบวุตัถดุบิและส่วนผสมทกุชนดิ ยกเว้นน�า้บรสิทุธิ ์(purif ied water) ทีไ่ม่เหลอืตกค้าง 

ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย โดยเรียงล�าดับตามปริมาณที่ใช้มากที่สุด หากมีส่วนผสมที่มีปริมาณน้อยกว่า 2%  

ของน�้าหนักสินค้าสามารถระบุโดยไม่ต้องเรียงล�าดับตามปริมาณก็ได้

1.2) สนิค้าทีม่ขีนาดฉลากเลก็กว่า 30 ตารางเซนตเิมตร ให้ระบชุือ่วตัถดุบิไม่ต�า่กว่า 5 รายการ  

โดยไม่รวมน�้าบริสุทธิ์

1.3) ในกรณีท่ีวัตถุดิบหรือส่วนผสมท�ามาจากส่วนประกอบหลายชนิดให้ระบุชื่อของ 

ส่วนประกอบอย่างน้อย 5 รายการ (ไม่รวมน�้าบริสุทธิ์) ไว้ในวงเล็บตามหลังชื่อวัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้น  

โดยเรยีงล�าดบัตามปรมิาณทีใ่ช้มากทีส่ดุ และถ้ามีการใช้วัตถเุจอืปนอาหารที่มผีลเมือ่บรโิภค จะต้องระบชุือ่

วัตถุเจือปนอาหารชนิดนั้นด้วย 

วิธีการติดฉลากอื่นๆ 

2.1) ในกรณีที่ใช้วัตถุดิบในอาหารประเภท composite food ในสัดส่วนที่น้อยกว่า 5% ของ

น�้าหนักวัตถุดิบทั้งหมดจะระบุเฉพาะชื่อของวัตถุดิบนั้นก็ได้

2.2) หากเป็นน�้ามันและไขมันที่บริโภคได้ สามารถระบุชื่อของน�้ามันหรือไขมันนั้นได้ (ยกเว้น

น�้ามันมะกอก) หากเป็นน�้ามันที่ผ่านกระบวนการไฮโดรจีเนชัน ให้ระบุข้อความว่า Hydrogenated oil หรือ 

Partially Hydrogenated oil เช่น Vegetable oil (Partially Hydrogenated oil) หรอื Soybean Partially  

Hydrogenated Oil 

2.3) แป้ง สามารถระบุชื่อของแป้งได้ เช่น 000 Starch

2.4) ผลไม้ที่ผสมน�้าตาลน้อยกว่า 10% ของอัตราส่วนน�้าหนัก สามารถระบุเป็น “Sugaring 

Fruit” ได้

2.5) การติดฉลากวัตถุเจือปนอาหารให้ระบุตามมาตรฐานการติดฉลากอาหาร

1

2
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8. ข้อมูลโภชนำกำร

ผลติภณัฑ์ปศสุตัว์ทีต้่องตดิฉลากจะต้องแสดงข้อมลูดงันี ้แคลอรี ่คาร์โบไฮเดรต น�า้ตาล โปรตนี 

ไขมัน ไขมนัอิม่ตวั ไขมนัทรานส์ คอเลสเตอรอล และโซเดียม โดยระบชุือ่ ปรมิาณ และร้อยละของโภชนาการ

ตามปริมาณสารอาหารอ้างอิง

2.6) หากไม่ได้ใช้วตัถเุจอืปนอาหารโดยตรงในการผลติสนิค้าปศสุตัว์ แต่เป็นวัตถเุจอืปนอาหาร

ที่ตกค้างมาจากวัตถุดิบ โดยไม่ก่อให้เกิดผลในสินค้าขั้นสุดท้าย ก็ไม่จ�าเป็นต้องระบุชื่อวัตถุเจือปนอาหาร 

ที่ตกค้างนั้น

2.7) ในกรณทีีใ่ช้วตัถเุจอืปนอาหารทีม่าจากธรรมชาติ ให้ระบวุ่า “natural flavoring substances” 

หรอืระบชุือ่วิทยาศาสตร์ของวตัถเุจือปนอาหารนัน้ และหากมกีารใช้ combined congener ให้ระบชุือ่ของ  

combined congener นั้น เช่น Combined congener (00 scent) 

กรณีที่มีส่วนผสม ที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ ต้องระบุไว้บนฉลากแม้จะใช้ในปริมาณน้อย

หากมกีารระบปุรมิาณของสารสกดัหรอืองค์ประกอบละลายน�า้ จะต้องระบปุรมิาณของวตัถดุบิ 

ที่น�ามาสกัดไว้ด้วย
4

3

x  xxxxxxxxxx    xxxxxx  

5
0

0
 g

고기고기
돼지 돼지 

설탕 3 %, 단백질 44 %, 포화 지방 12 %,

콜레스테롤 21 %, 나트륨 3 %.

Black Pepper Pork

855 kcal

제조 일자 : 20.02.27

만료일: 20.03.01

ปริมาณ

วันผลิตและ

วันหมดอายุ

ชื่อ

แคลอรี่

ร้อยละของ

โภชนาการตาม

ปริมาณสาร

อาหารอ้างอิง

การติดฉลากสินค้าปศุสัตว์

42



6.4 มำตรฐำนกำรติดฉลำกสินค้ำปศุสัตว์จ�ำแนกตำมประเภทสินค้ำ 

ประเภทของสินค้ำปศุสัตว์ มำตรฐำนกำรติดฉลำก

A) ไข่ไก่ทั้งเปลือก

การติดฉลากสินค้าปศุสัตว์

1  ข้อมูลบนฉลาก

1.1) ต้องระบุวันหมดอายุ ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตและผู้จ�าหน่าย  

ชื่อสินค้า ปริมาณ และข้อมูลอ่ืนๆ บนบรรจุภัณฑ์หน่วยย่อยที่สุด  

(minimum unit) ท่ีวางจ�าหน่าย ในกรณทีีม่กีารระบชุือ่ผูผ้ลติบนเปลอืกไข่ 

เป็นภาษาเกาหลีแล้ว สามารถพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ได้ว่า “indicated 

on eggshell separately” 

1.2) ต้องระบชุือ่ผูผ้ลติบนเปลอืกไข่ด้วย หากต้องการระบวุนัออกไข่ 

สามารถระบุได้ ดังน้ี “00year 00month 00date” “00.00.00”   

“0000year 00month 00date” “0000.00.00” “00month 

00date” หรือ “00.00”

ทั้งน้ี ส�าหรับบรรจุภัณฑ์หน่วยย่อยที่สุด ให้ใส่วันออกไข่ในวงเล็บ

หลงัชือ่ผูผ้ลติ และหากระบสุญัลกัษณ์บริษทัผูผ้ลติแทนการใส่ชือ่ผูผ้ลติ

จะต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดการติดฉลากส�าหรับสินค้าไข่ไก่

2  ขั้นตอนการติดฉลาก

2.1) ฉลากบนบรรจุภัณฑ์หน่วยย่อยที่สุดจะต้องพิมพ์ด้วยหมึก  

ตราประทับ หรือสัญลักษณ์ที่คงทนไม่หลุดลอกง่าย

2.2) ฉลากทีต่ดิบนเปลอืกไข่จะต้องใช้การประทบัตราหรอืหมกึพมิพ์ 

และเป็นไปตามข้อก�าหนดการติดฉลากส�าหรับสินค้าปศุสัตว์

2.3) ขนาดตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ์ (หากพิมพ์ข้อมูลบนเปลือกไข่ 

สามารถใช้ขนาดอักษร ไม่ต�่ากว่า 6 point ได้)

 ชื่อสินค้า และปริมาณสุทธิ ขนาดอักษรไม่ต�่ากว่า 12 point

 วันที่ออกไข่ และวันหมดอายุ ขนาดอักษรไม่ต�่ากว่า 10 point

 ชื่อผู้ผลิต ผู้จัดจ�าหน่ายและที่อยู่ และข้อมูลอื่นๆ ขนาดอักษร 

ไม่ต�่ากว่า 6 point 

2.4) สามารถใช้เป็นสติกเกอร์ติดแทนการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ได้  

ในกรณี ดังนี้

 ไม่สามารถพมิพ์ด้วยหมกึ ตราประทบั หรือสัญลักษณ์ลงบนบรรจภุณัฑ์ 

ได้โดยตรง

43



 สนิค้านัน้ไม่ได้จ�าหน่ายให้กบัผูบ้รโิภคโดยตรง แต่จะน�าไปใช้เป็น

วัตถุดิบในสินค้าอื่น

 หน่วยงานผู้มีอ�านาจพิจารณาแล้วว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เกี่ยวข้อง

กับความปลอดภัยของสินค้า (นอกเหนือไปจากวันหมดอายุ)

3  ข้อมูลบนฉลากตามข้อ 1) อธิบายรายละเอียด ดังนี้ 

3.1) วันที่ออกไข่หมายถึงวันที่ผู้ผลิตเก็บไข่

3.2) วันหมดอายุ

 วันหมดอายุระบุตามรูปแบบได้ดังนี้ 

 “by 00year 00month 00date” หรือ “by 00.00.00”   

 “by 0000year 00month 00date” หรือ “by 0000.00.00”   

 “by 00month 00date” หรือ “by 00.00”

 หากใช้วนัออกไข่เป็นตวัระบวุนัหมดอาย ุให้ระบวุ่า “for 00days 

from the laying date” หรือ “for 00month from the laying 

date”

3.3) ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตและผู้จ�าหน่าย

 ชือ่ผูผ้ลติ สามารถระบเุป็นชือ่เจ้าของฟาร์มหรือชือ่ฟาร์มแทนได้ 

และสามารถแสดงชื่อโดยใช้สติกเกอร์ติดแทนได้

 ชือ่และทีอ่ยู่ผูจ้�าหน่าย ให้ระบตุามข้อมลูทีแ่จ้งไว้กบัหน่วยงานรัฐ

ที่เกี่ยวข้อง

 หากผู้ผลิตและผู้จ�าหน่าย เป็นรายเดียวกันไม่ต้องระบุชื่อผู้ผลิต

ก็ได้

3.4) ชือ่สนิค้าควรเป็นชือ่เฉพาะและสามารถแสดงไว้กบัสญัลกัษณ์ 

โลโก้ หรือเครื่องหมายการค้า

3.5) ปรมิาณสทุธิสามารถระบเุป็นจ�านวนนบัได้ โดยให้ระบุน�า้หนกั 

ในวงเล็บ

3.6) ข้อมูลอื่นๆ บนฉลาก

 เง่ือนไขการเก็บรักษาสินค้าและอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อรักษา

คุณภาพสินค้า

 ควรแสดงค�าแนะน�าโดยระบุว่า “Please keep the product 

in the refrigerator after purchase”

ประเภทของสินค้ำปศุสัตว์ มำตรฐำนกำรติดฉลำก

การติดฉลากสินค้าปศุสัตว์
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1  ข้อมูลบนฉลาก

หากเจ้าของโรงเชือดเป็นผู้บรรจสุนิค้าเนือ้ไก่/เป็ดลงในบรรจภุณัฑ์เอง 

จะต้องแสดงเครือ่งหมายทีผ่่านการตรวจสอบแล้ว (pass mark) ชือ่และ

ทีอ่ยูโ่รงงาน วนัทีผ่ลิต วนัหมดอาย ุเงือ่นไขการเกบ็รกัษา และปรมิาณสทุธิ

2  ขั้นตอนการติดฉลาก

2.1) ฉลากจะต้องพมิพ์ด้วยหมกึ ตราประทบั หรอืสญัลกัษณ์ทีค่งทน 

ไม่หลุดลอก

2.2) ขนาดตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ์

 เครื่องหมายที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (pass mark) เป็นไปตาม 

ข้อก�าหนดมาตรฐานการติดฉลากสินค้าปศุสัตว์

 ชื่อและที่อยู่โรงงาน ขนาดอักษรไม่ต�่ากว่า 6 point

 วันที่ผลิต วันหมดอายุ เงื่อนไขการเก็บรักษาขนาดอักษร 

ไม่ต�่ากว่า 10 point

 ปริมาณสุทธิ ขนาดอักษรไม่ต�่ากว่า 12 point

2.3) สามารถใช้การติดสติกเกอร์แทนการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ได้  

ในกรณีดังนี้

 ไม่สามารถพิมพ์ด้วยหมึก ตราประทับ หรือสัญลักษณ์ลงบน 

บรรจุภัณฑ์ได้โดยตรง

 สนิค้านัน้ไม่ได้จ�าหน่ายให้กบัผูบ้รโิภคโดยตรง แต่จะน�าไปใช้เป็น

วัตถุดิบในสินค้าอื่น

 หน่วยงานผู้มีอ�านาจพิจารณาแล้วว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เกี่ยวข้อง 

กับความปลอดภัยของสินค้า (นอกเหนือไปจากวันหมดอายุ)

3  ข้อมูลบนฉลากตามข้อ 2) อธิบายรายละเอียด ดังนี้ 

3.1) เครื่องหมายที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (pass mark) ให้เป็นไป

ตามข้อก�าหนดที่ระบุในภาคผนวกของมาตรฐานการติดฉลากส�าหรับ

สินค้าปศุสัตว์

ประเภทของสินค้ำปศุสัตว์ มำตรฐำนกำรติดฉลำก

B) เนื้อไก่และเป็ด

การติดฉลากสินค้าปศุสัตว์

4  หากต้องการระบุข้อมูลอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ จะต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานทั่วไปส�าหรับการติดฉลากสินค้าปศุสัตว์
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1  ผลติภณัฑ์ปศสุตัว์ต้องแบ่งเป็นประเภทตาม “Sterlized product” 

“heated product “ หรอื “non-heated product” และหากเป็นสนิค้า 

ที่ต้องผ่านความร้อนจะต้องระบุขั้นตอนการปรุงหรือให้ความร้อน 

บนฉลากด้วย

2  ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ไม่ใช่แฮม ห้ามใช้ชื่อแฮมหรือชื่ออื่นที่คล้ายกัน

ที่อาจท�าให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด

3.2) ชื่อและที่อยู่โรงงานต้องระบุเป็นชื่อที่ได้แจ้งไว้กับหน่วยงาน 

ที่เป็นผู้อนุญาต

3.3) วันที่ผลิต

 วันที่ผลิตหมายถึงวันที่เชือดสัตว์ และต้องระบุวันที่ทันทีเม่ือ

ท�าการบรรจุสินค้าเสร็จสิ้น

 วันที่ผลิตระบุตามรูปแบบได้ดังนี้ 

 “00year 00month 00date” หรือ “00.00.00”   

 “0000year 00month 00date” หรือ “0000.00.00”

3.4) วันหมดอายุ

 วันหมดอายุระบุตามรูปแบบได้ดังนี้ 

 “by 00year 00month 00date” หรือ “by 00.00.00”   

 “by 0000year 00month 00date”  หรอื   “by 0000.00.00”

 หากใช้วันที่ผลิตเป็นตัวระบุวันหมดอายุ ให้ระบุว่า 

 “for 00days from manufacture date” 

 หรือ “for 00month from manufacture date”

3.5) เงื่อนไขการเก็บรักษาสินค้า

 สินค้าที่ต้องเก็บรักษาในตู้เย็น ให้ระบุว่า “Refrigerate” และ

ระบุอุณหภูมิที่ต้องใช้ในการเก็บรักษา

 สนิค้าทีต้่องเกบ็รกัษาในอณุหภมูเิยน็จัดหรอืสนิค้าแช่แข็ง ให้ระบุ

ว่า “Freeze” และระบุอุณหภูมิที่ต้องใช้ในการเก็บรักษา

3.6) ปรมิาณสทุธต้ิองระบเุป็นจ�านวนชิน้และระบนุ�า้หนกัในวงเลบ็ 

หากปริมาณสุทธิเป็นจ�านวนหนึ่งชิ้นให้ระบุปริมาณสุทธิเป็นน�้าหนักได้

3.7) หากต้องการระบุข้อมูลอ่ืนๆ บนฉลาก จะต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานทั่วไปส�าหรับการติดฉลากสินค้าปศุสัตว์

ประเภทของสินค้ำปศุสัตว์ มำตรฐำนกำรติดฉลำก

C) เนื้อสัตว์ที่บรรจุใน

    บรรจุภัณฑ์และ

    ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

การติดฉลากสินค้าปศุสัตว์
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3  สนิค้าทีถ่กูจ�าหน่ายเป็นส่วน (special cut) ต้องระบชุือ่ชิน้ส่วนในวงเลบ็ 

ต่อจากประเภทของเนื้อสัตว์

4  หากต้องการใช้ประเภทเนือ้สตัว์หรอืชิน้ส่วน เป็นชือ่สนิค้า ต้องปฏิบตั ิ

ตามเงื่อนไขการแสดงฉลากบนพ้ืนท่ีฉลากแสดงรายละเอียดสินค้า 

(Centralized labeling panel) ดังนี้

4.1) ชื่อสินค้าต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่เป็นส่วนประกอบมากที่สุดใน 

บรรจุภัณฑ์นั้นและต ้องระบุชนิดของเนื้อสัตว ์/ชิ้นส ่วนทุกชนิด  

พร้อมปริมาณด้วย

4.2) หากสินค้าประกอบด้วยเนื้อสัตว์/ชิ้นส่วนมากกว่า 1 ชนิดและ 

ถูกใช้เป็นชื่อสินค้า จะต้องระบุประเภทเนื้อสัตว์/ชิ้นส่วนพร้อมปริมาณ 

โดยเรียงล�าดับตามปริมาณที่มากที่สุด

5  ฉลากของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จะต้องไม่ท�าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด 

ว่าเป็นเนื้อสัตว์

6  สารสกัดจากเนื้อสัตว์ ต้องติดฉลากดังนี้

6.1) ฉลากต้องไม่ท�าให้เกดิความสบัสนกบัอาหารเพือ่วตัถปุระสงค์

พิ เศษที่ระบุในกฎหมายสุขอนามัยอาหาร และต ้องไม ่ระบุถึง 

ความเกี่ยวข้องกับสุขภาพ

6.2) ต้องระบุชื่อและปริมาณของแต่ละสารสกัดที่ใช้เป็นวัตถุดิบ

7  ส�าหรับไส้กรอก ให้ระบุไส้บรรจุ (casing) เป็นล�าดับสุดท้ายของ

วตัถดุบิ และหากไส้บรรจไุม่สามารถบรโิภคได้ ต้องระบใุห้ผูบ้รโิภคทราบ

บนพื้นที่ฉลากหลัก เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นได้ชัดเจน

8  ส�าหรับอาหารกระป๋อง 

สามารถใช้เลขสองหลักหลังของปีในการระบุเลขปีได้ และการระบุ

เดอืนสามารถใช้อกัษรแรกของเดอืนแทนได้ เช่น O  N  D แทน October 

November December เป็นต้น ส�าหรับการระบุวันสามารถใส่เลข 

0 หน้าวันที่ที่เป็นเลขตัวเดียว (1 - 9) ได้

1  การตดิฉลากนมทีผ่่านการเตมิสารพเิศษต้องระบชุือ่และปรมิาณของ 

ส่วนผสมที่เติมลงในนมด้วย หากปริมาณวิตามินเอและดีต่อลิตร  

มปีรมิาณเท่ากบัหรอืมากกว่า 2,000 Iu และ 400 Iu ตามล�าดับ สามารถ

ระบุบนฉลากได้ว่าเป็นนมที่ผ่านการเติมสารพิเศษ (Fortified milk) 

ประเภทของสินค้ำปศุสัตว์ มำตรฐำนกำรติดฉลำก

D) ผลิตภัณฑ์นม

การติดฉลากสินค้าปศุสัตว์
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ประเภทของสินค้ำปศุสัตว์ มำตรฐำนกำรติดฉลำก

การติดฉลากสินค้าปศุสัตว์

2  นมที่เติมแบคทีเรียแลคติก ต้องระบุสายพันธุ์และจ�านวนของ

แบคทีเรียด้วย

3  นมพาสเจอร์ไรซ์และนมสเตอรไิลซ์ต้องระบุประเภทของนมบนฉลาก 

ว่า “Sterilized product” หรือ “Pasteurized product” และ 

ต้องระบุอุณหภูมิใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (thermal death point) อุณหภูมิ

และเวลาที่ใช้ในการสเตอริไลซ์ หากสเตอริไลซ์นานโดยใช้อุณหภูมิต�่า 

หรือสเตอริไลซ์ระยะเวลาสั้นโดยใช้อุณหภูมิสูง สามารถระบุว่า  

“Pasteurization” ได้

4  หากมกีารปรบัมาตรฐานของนมโดยลดปรมิาณไขมนัในนม ต้องระบุ

บนฉลากว่า “Standardized product” “Standardized milk” หรือ  

“Standardization” พร้อมทั้งระบุปริมาณไขมันในนมด้วย

5  หากเป็นนมไขมันต�่า ต้องระบุปริมาณไขมันในนมด้วย และหาก 

ไขมนัในนมต�า่กว่าหรอืเท่ากบั 0.5%  สามารถระบวุ่า “Skimmed milk” 

“Skimmed  fortified milk” หรือ “Restored skimmed milk” ได้

6  นมที่ผ่านกระบวนการท�าให้มีปริมาณไขมันต�่า หากปริมาณไขมัน 

ไม่เกิน 0.5% สามารถระบุว่าเป็นนมขาดมันเนยได้

7  นมที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (thermal process) 

หลังการหมัก ต้องระบุบนฉลากว่า “Thermal processed product 

after fermentation”

8  นมข้นสเตอริไลซ์หรือนมข้นพร่องมันเนย สามารถระบุบนฉลาก

ได้ว่า “Unsweetened condensed milk” หรือ “Unsweetened 

skimmed condensed milk”

9  นมข้น ชีสธรรมชาติ เวย์ นมผงดัดแปลง ไม่สามารถใช้ชื่อส่วนผสม

เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ได้

10  นมข้นที่มีการเพ่ิมความหวานจะต้องระบุชนิดและปริมาณของ

น�้าตาลด้วย

11  ผลิตภัณฑ์ที่มีครีมนม (milk cream) ต้องระบุปริมาณไขมันด้วย

12  นมผงผสมต้องไม่ระบุสัญลักษณ์ใดๆ ที่อาจท�าให้เข้าใจผิดว่าเป็น

นมผงดัดแปลง

13  ผลติภณัฑ์โปรตนีนม (hydrolyzed milk protein) ต้องระบสุดัส่วน
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ประเภทของสินค้ำปศุสัตว์ มำตรฐำนกำรติดฉลำก

การติดฉลากสินค้าปศุสัตว์

ของปริมาณโปรตีนรวม/กรดอะมิโนไนโตรเจนด้วย

14  นมผงดัดแปลงต้องระบุข้อมูล ดังนี้

14.1) นมผงดัดแปลงส�าหรับเด็กอ่อนหรือเด็กคลอดก่อนก�าหนด

ต้องระบุบนฉลากให้ชัดเจนว่าใช้ส�าหรับกลุ่มใด “for premature 

baby” หรือ “for immature baby” และต้องระบุขั้นตอนการป้อน

เด็กด้วย 

นอกจากนี้ ต้องระบุข้อความว่า “Bottle-feeding immediately 

after preparing the formula and do not re-use the left over”

14.2) นมทีม่ธีาตเุหลก็ผสมอยูไ่ม่ต�า่กว่า 1 มลิลกิรมัต่อ 1 กิโลแคลอรี ่

 สามารถระบุบนฉลากได้ว่า “Iron enriched infant milk formula”

14.3) การติดฉลากนมผงดัดแปลงและสูตรส�าหรับทารกต้องระบุ 

ค�าแนะน�าด้วยขนาดอักษร 12 points ว่า “Breast milk is the best 

food for the baby”

14.4) การระบุโภชนาการส�าหรับนมสูตรทารกนั้น สามารถระบุ

โภชนาการต่อปริมาณ 100 มิลลิลิตรได้ และสามารถละเว้นการแสดง

ร้อยละ เปรียบเทียบกับข้อมูลโภชนาการอ้างอิงได้

14.5) การติดฉลากส�าหรับนมผงดัดแปลงประเภทอื่นและนมสูตร

ส�าหรับทารก ต้องระบุสารอาหารตามด้านล่าง ในฉลากโภชนาการด้วย

 โปรตีนรวม ไขมันรวม วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินซี วิตามินบี1  

วติามนิบ2ี กรดนโิคตนิคิ วติามินบ6ี กรดโฟลิค กรดแพนโทเทนกิ วติามนิ 

บี12 วิตามินเค1 วิตามินอี โซเดียม โพแทสเซียม คลอรีน แคลเซียม 

ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม เหล็ก ไอโอดีน ทองแดง สังกะสี และแมงกานีส

15  การติดฉลากไอศกรีม นมแช่แข็ง ไอศกรีมผสม และนมแช่แข็งผสม

ต้องระบุปริมาณของไขมันนม รวมถึงไอศกรีมไขมันต�่าและไอศกรีม 

ไขมันต�่าผสมต้องระบุปริมาณไขมันด้วยเช่นกัน

16  การติดฉลากผลิตภัณฑ์ไอศกรีมต้องระบุเงื่อนไขและอุณหภูมิใน 

การเก็บรักษา และน�้าหนักสุทธิสามารถระบุเป็นปริมาณได้

17  ส�าหรับผลิตภัณฑ์ไอศกรีมผง ต้องระบุปริมาณน�้าที่ต้องใช้ต่อ 

น�้าหนักผลิตภัณฑ์ไว้ด้วย

18  การติดฉลากส�าหรับไอศกรีม ไอศกรีมผง และไอศกรีมผสม ที่เติม
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การติดฉลากสินค้าปศุสัตว์

1  ฉลากต้องระบุประเภทของการฆ่าเชื้อด้วย ว่าเป็น “pasteurized  

product” “sterilized product” หรือ “non-sterilized product” 

2  การระบุวันท่ีผลิตและวันหมดอายุส�าหรับผลิตภัณฑ์ไข่ที่เป็น 

“refrigerating non-sterilized egg product” สามารถระบุได้ดังนี้ 

วนัทีผ่ลติ ระบเุป็น “00month00date00hour” หรอื “00.00.00:00”

วนัหมดอาย ุ“by 00month00date00hour” หรอื “by 00.00.00:00”

ประเภทของสินค้ำปศุสัตว์ มำตรฐำนกำรติดฉลำก

แบคทีเรียแลคติกต้องระบุประเภทให้ชัดเจนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เติม

แบคทีเรียแลคติกหรือเติมนมเปรี้ยว นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ไอศกรีม 

ต้องระบุจ�านวนแบคทีเรียแลคติกที่มีในสินค้าไว้บนฉลากด้วย

E) ผลิตภัณฑ์จากไข่

ตัวอย่ำง

ฉลำกสินค้ำ

ปศุสัตว์
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การแสดงแหล่งก�าเนิดของสินค้าอาหาร 

กำรแสดงแหล่งก�ำเนิดของ
สินค้ำอำหำร 
(Country and Origin Labeling: COOL)

7
การตดิฉลากแสดงทีม่าของแหล่งก�าเนดิสนิค้า มกีารระบอุยูภ่ายใต้กฎหมาย Act on Origin Labeling  

of Agricultural and Fishery Products ก�าหนดให้สินค้าเกษตรและประมง รวมถึงสินค้าแปรรูปที่น�าเข้า 

มาวางจ�าหน่ายในเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ต้องแสดงแหล่งก�าเนิดสินค้า ไม่ว่าจะผลิตในเกาหลีใต้ หรือน�าเข้า 

จากต่างประเทศก็ตาม เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า 

ส�าหรับผู้ที่น�าเข้า หรือผู้จ�าหน่ายสินค้าเกษตรหรือประมงรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปตามที่ระบุไว้ 

ในส่วนแนบท้ายของกฎหมาย ซึง่ได้มีการระบชุนดิและประเภทไว้ จะต้องค�านงึถงึกฎหมายและระเบยีบฉบบัน้ี 

ห้ามมีการปลอมแปลง ท�าให้สับสน หรือเปลี่ยนแปลงแหล่งก�าเนิดสินค้า

ตัวอย่างสินค้ามะม่วงจากประเทศไทยซึ่งมีการระบุถิ่นก�าเนิดสินค้าบนฉลาก
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กำรติดฉลำกส�ำหรับอุปกรณ์
ที่สัมผัสกับอำหำร 
(Food equipment)

8
อุปกรณ์ท่ีใช้กับอาหารนั้นจะต้องติดฉลากเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ถูกผลิตมาเพื่อให้ใช้ 

กับอาหารได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยที่ไม่ได้ถูกผลิตมาเพื่อ

ใช้กับอาหาร

สัญลักษณ์ food-related mark ต้องพิมพ์ด้วยหมึกหรือสลักไว้บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือ 

บนตัวสินค้า หากไม่สามารถพิมพ์หรือสลักไว้ได้ สามารถใช้ฉลากสติกเกอร์แทนได้

 บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ เช่น กระดาษ โลหะ แก้ว พลาสติก เรซินสังเคราะห์ ต้องระบุข้อความ  

“separation and discharge” ตามข้อก�าหนดของ Act on the Promotion of Saving and Recycling 

of Resources เพื่ออ�านวยความสะดวกในการรีไซเคิลขยะ

8.1 กำรจ�ำแนกประเภทของอุปกรณ์ที่สัมผัสกับอำหำรและกำรติดฉลำก

สัญลักษณ์ส�าหรับ Food-related

การติดฉลากส�าหรับอุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหาร
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ที่มา : Food Sanitation Act, Article 2 (4). Republic of Korea

8.2 อุปกรณ์ที่สัมผัสกับอำหำร (Food equipment) 

อุปกรณ์ท่ีสัมผัสกับอาหาร หมายถึง เครื่องจักร หรือเครื่องมือที่สัมผัสโดยตรงกับอาหารหรือ 

วัตถุเจือปนอาหาร หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานอาหารหรือบรรจุอาหาร

ผลติภณัฑ์ท่ีใช้รวบรวม ผลติ แปรรปู ปรงุ จดัเกบ็ แบ่งส่วน (แบ่งสนิค้าทีผ่ลติเสรจ็แล้วเพือ่บรรจใุหม่ 

และกระจายสินค้าต่อ) ขนส่ง หรือจัดแสดงอาหารหรือวัตถุเจือปนอาหาร

ทั้งนี้ อุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหาร ไม่รวมถึงเครื่องจักร เคร่ืองมือ หรือส่ิงที่ใช้รวบรวมอาหาร 

ในการเกษตรหรือการประมง

1

2

การติดฉลากส�าหรับอุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหาร 
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1. กรณีที่ 1 ระบุข้อความ “PET For food containers and utensils made NOT using  

recycled PET” ในกรณีที ่ไม่ม ีการใช้โพลิเมอร์ประเภท PET ที่มาจากการรีไซเคิล

2. กรณีที่ 2 ระบขุ้อความ “Raw materials have been decomposed and refined through 

heat treatment and chemical reaction, and repolymerized to manufacture food containers and  

utensils ” ในกรณท่ีีมกีารใช้โพลเิมอร์ประเภท PET ทีม่าจากการรไีซเคิลตามข้อก�าหนดของกระทรวง MFDS

ข้อก�ำหนดด้ำนควำมปลอดภัย
ของบรรจุภัณฑ์
สินค้ำอำหำรน�ำเข้ำ

9
กระทรวง MFDS ได้ออกข้อก�าหนดเรื่องความปลอดภัยบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารน�าเข้า ตาม 

กฎระเบียบเรื่อง Standards and Specifications For Food Utensils, Containers and Packages  

ซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ประเภท PET ที่มาจากการรีไซเคิล เป็นวัสดุส�าหรับบรรจุสินค้า

อาหารน�าเข้า โดยข้อก�าหนดนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

ข้อก�าหนดดังกล่าว ก�าหนดให้สถานประกอบการใดที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากโพลิเมอร์ประเภท 

PET ต้องออกใบรับรองเพื่อยืนยันการใช้วัสดุส�าหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยสามารถระบุข้อความใน 

ใบรับรองได้ 2 กรณี ดังนี้

ข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์
สินค้าอาหารน�าเข้า
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การโฆษณาหรือกล่าวถึงสรรพคุณของอาหารจะต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรม การกล่าวอ้าง

สรรพคุณที่ไม่เป็นตามความจริง หรือการใช้ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้บริโภค อ้างอิงจาก 

Standard for Determining Unfair Labeling and Advertising of Foods โดยยกตัวอย่างการติดฉลาก 

ที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด อาทิ

1  การกล่าวอ้างด้วยข้อความท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของผู้บริโภค เช่น อาหารนี้มีสรรพคุณ 

เป็นยารักษาโรคหรือยาแผนโบราณ เป็นต้น

2  การกล่าวอ้างว่าสินค้าปลอดจากวัตถุดิบหรือสารเติมแต่งใดๆ ที่มีประกาศห้ามใช้โดย MFDS 

อยูแ่ล้ว เช่น การระบวุ่า “No MSG” เนือ่งจากวตัถดุบิหรอืสารดงักล่าวถกูห้ามใช้อยูแ่ล้วในอาหารชนดินัน้ๆ 

เป็นต้น

3  การกล่าวอ้างว่าไม่มสีารทีก่่อให้เกดิอนัตรายต่อร่างกายมนษุย์ซึง่ยงัไม่มหีลกัฐานทีช่ดัเจน โดยใช้

ข้อความ เช่น “environmental hormone” หรอื “phthalate” ซ่ึงยงัมคีวามคลมุเครอืไม่ชดัเจนถงึคณุสมบตัิ  

และอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ทั้งนี้ การใช้ข้อความว่า “BPA-free” “BBP-free” บนอุปกรณ์ที่ใช้กับ

อาหาร (ยกเว้น บนอปุกรณ์ทีใ่ช้ส�าหรบัอาหารส�าหรบัเดก็หรอืทารก) สามารถยอมรบัได้หากพบว่าผลติภณัฑ์

ดังกล่าวปลอดจากสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจริงตามที่กล่าวอ้าง

กำรโฆษณำและกำรกล่ำวอ้ำง
บนฉลำกสินค้ำอำหำร10

การโฆษณาและการกล่าวอ้างบนฉลากสินค้าอาหาร
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4  การกล่าวอ้างทีก่่อให้เกดิความเข้าใจผดิว่า สนิค้าไม่มสีารบางชนดิ แม้ว่าสารนัน้มโีอกาสเกดิขึน้ 

ในกระบวนการผลิตหรือในผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้ เช่น ติดฉลากว่าสินค้าปราศจากการเติม Sodium nitrite 

(No NaNO2 
added) แต่สนิค้านัน้เมือ่ผ่านกระบวนการหมักแล้วม ีNO2 เกดิขึน้ในผลติภณัฑ์สดุท้าย เป็นต้น

5  การกล่าวอ้างด้วยการเน้นไปที่ข้อมูลทางโภชนาการ (Nutritional component) ท่ีไม่ได้ 

มีอยู่เดิมในผลิตภัณฑ์ เช่น การระบุว่าสินค้า Cholesterol-free ในผลิตภัณฑ์จากเต้าหู้ เป็นต้น

6  การระบถุ้อยค�าจ�าเพาะทีแ่สดงถึงคณุสมบัตขิองสนิค้า อาท ิ“No sugar added” “natural” 

หรือ “100%” ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อก�าหนดที่ระบุในแนบท้ายของมาตรฐานการติดฉลากสินค้า

อาหาร
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7  การแสดงข้อความอันก่อให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด หรือท�าให้เข้าใจไปว่าผลิตภัณฑ์นั้น 

มีคุณสมบัติพิเศษกว่าผลิตภัณฑ์อื่น โดยการใช้ถ้อยค�าที่ยังไม่มีความหมายแน่ชัด หรือมีหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร์ที่เพียงพอมารองรับ เช่น “Superfood” “Glycemic Load (GL)” เป็นต้น

8  ข้อความที่เป็นการเปรียบเทียบหรือทับถมผลิตภัณฑ์ของผู้อื่น การใช้ถ้อยค�า อาทิ เหนือกว่า/ 

ดีกว่า “superior” หรือ “better” โดยที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมารองรับได้ เช่น  

“The product developed for the first time in Korea” หรือ “Korea’s first exporter” โดยที ่

ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นเจ้าแรก
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ผู้ประกอบกำรสำมำรถค้นหำ
รำยละเอียดเพิ่มเติม
จำกเว็บลิงก์ตำมด้ำนล่ำง

1. มำตรฐำนกำรติดฉลำกอำหำรของเกำหลีใต้
www.mfds.go.kr/eng/brd/m_15/view.do?seq=72427&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_se-

q_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1

2. กำรติดฉลำกสินค้ำ GMOs ในอำหำร
www.mfds.go.kr/eng/brd/m_15/view.do?seq=72429&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_se-

q_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1

3. กำรติดฉลำกสินค้ำปศุสัตว์
www.mfds.go.kr/eng/brd/m_15/view.do?seq=69934&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_se-

q_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=3

4. กำรโฆษณำและกำรกล่ำวอ้ำงบนฉลำกอำหำร
www.mfds.go.kr/eng/brd/m_15/view.do?seq=72426&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_se-

q_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1

5. กฎหมำยสุขอนำมัยอำหำร
www.mfds.go.kr/docviewer/skin/doc.html?fn=20160422102917_0.pdf&rs=/docviewer/result/

eng0001/70000/1/202007

6. กฎหมำยพิเศษส�ำหรับกำรควบคุมควำมปลอดภัยอำหำรน�ำเข้ำ
www.mfds.go.kr/docviewer/skin/doc.html?fn=20160422104636_0.pdf&rs=/docviewer/result/

eng0001/70007/1/202007



สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มนโยบำยระหว่ำงประเทศที่ 1 กองนโยบำยมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำร

ส�ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ

โทร. 02 561 2277 ต่อ 1323 

E-mail : asia1.acfs@gmail.com



ส�ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


