
 
ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย 

เรื่อง เกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการ 
ที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ"ทางเลือกสุขภาพ" ในอาหารแต่ละกลุ่ม (ฉบับที่ 2) 

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

โดยเป็นการสมควรแก้ไขและเพ่ิมเติมเกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการที่ ใช้
ประกอบการพิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในอาหารแต่ละกลุ่ม เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถใช้สัญลักษณ์โภชนาการในการเลือกซ้ือและบริโภคอาหารได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2(4) ของค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความ
เชื่อมโยงด้านอาหารและโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดีที่ 1/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
การใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านอาหารและโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ในการประชุมครั้งที่ 3-2/๒๕๖2 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ๒๕62 จึงปรับปรุงและเพ่ิมเติมเกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการในอาหารแต่ละกลุ่ม 
ดังนี้ 

1. ปรับปรุงเกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการของกลุ่มเครื่องดื่ม เป็นดังนี้ 

ล าดับที่ กลุ่มอาหาร1 
ฐาน 

ค านวณ 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการพิจารณาให้สัญลักษณ์โภชนาการ 

1 เครื่องดื่ม 
(BEVERAGE) 

100 มิลลิลิตร น้ าผักและน้ าผลไม้ น้ าอัดลมและน้ าหวานกลิ่นรสต่างๆ น้ านมถั่วเหลือง 
เครื่องดื่มธัญพืช : 

น้้าตาลทั้งหมด ≤ 6 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร ส้าหรับบรรจุภัณฑท์ี่มี
ปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคไม่เกิน 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง 
ยกเว้น หากหนึ่งหน่วยบริโภคมปีริมาณมากกว่า 150% ของหนึ่งหน่วย
บริโภคอ้างอิง ต้องมีปริมาณน้้าตาลทั้งหมดไม่เกิน 18 กรัม 

น้ าผักผลไม้ 100% : 
น้้าตาลทั้งหมด ≤ 12 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร ส้าหรับหนึ่งบรรจุภัณฑ์

ต้องมีน้้าตาลทั้งหมดไม่เกิน 18 กรัม  
โซเดียม ≤ 100 มิลลิกรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร 

ใยอาหาร ≥ 0.75 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร 

เครื่องดื่มช็อกโกแลต โกโก้ และมอลต์สกัด : 
น้้าตาลทั้งหมด ≤6 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร และ 
ไขมันทั้งหมด ≤1 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร  

ส้าหรับบรรจุภัณฑ์ที่มปีริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคไม่เกิน 150% ของ 
หนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง 

                                                           
1
 ขอบข่ายของกลุ่มอาหารแตล่ะกลุม่มิได้จ้ากัดเฉพาะประเภทหรือชนิดอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่พิจารณาจาก
ลักษณะและรูปแบบการบริโภคทีม่ีความคล้ายคลึงกัน 
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ล าดับที่ กลุ่มอาหาร1 
ฐาน 

ค านวณ 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการพิจารณาให้สัญลักษณ์โภชนาการ 

ยกเว้น หากหนึ่งหน่วยบริโภคมปีริมาณมากกว่า 150% ของหนึ่งหน่วย
บริโภคอ้างอิง ต้องมีน้า้ตาลทั้งหมดไม่เกิน 18 กรัม และไขมันทัง้หมด 
ไม่เกิน 3 กรัม 
 

ชาปรุงส าเร็จ2 : 
น้้าตาลทั้งหมด ≤6 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร และ 
ไขมันทั้งหมด ≤0.6 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร  

ส้าหรับบรรจุภัณฑ์ที่มปีริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคไม่เกิน 150% ของ 
หนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง 
ยกเว้น หากหนึ่งหน่วยบริโภคมปีริมาณมากกว่า 150% ของหนึ่งหน่วย
บริโภคอ้างอิง ต้องมีน้า้ตาลทั้งหมดไม่เกิน 18 กรัม และไขมันทัง้หมด 
ไม่เกิน 1.8 กรัม 

กาแฟปรุงส าเร็จ3: 
น้้าตาลทั้งหมด ≤6 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร และ 
ไขมันทั้งหมด ≤1 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร  

ส้าหรับบรรจุภัณฑ์ที่มปีริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคไม่เกิน 150% ของ 
หนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง 
ยกเว้น หากหนึ่งหน่วยบริโภคมปีริมาณมากกว่า 150% ของหนึ่งหน่วย
บริโภคอ้างอิง ต้องมีน้า้ตาลทั้งหมดไม่เกิน 18 กรัม และไขมันทัง้หมด 
ไม่เกิน 3 กรัม 
หมายเหตุ  
(1) หนึ่งหน่วยบรโิภคอ้างอิงของกลุ่มเคร่ืองดื่ม คือ 200 มิลลิลิตร 
(2) 300 มิลลิลิตร คือ 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงของกลุ่ม
เครื่องดื่ม 
(3) กรณีบรรจุภัณฑ์มากกว่าหนึง่หน่วยบริโภค ต้องมีข้อความแบ่ง
รับประทานจา้นวนคร้ังให้ชัดเจน 

เครื่องดื่มชนิดผง : 
พิจารณาการให้สัญลักษณโ์ภชนาการเฉพาะสูตรที่มวีิธีการชงโดยการ

เติมน้้าเพียงอย่างเดียวเทา่นัน้ 
 

  

                                                           
2 ขอบข่ายของชาปรุงส้าเร็จให้เป็นไปตามข้อ 3(3) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 196) พ.ศ.2543 เรื่อง ชา 
3 ขอบข่ายของกาแฟปรุงส้าเร็จให้เป็นไปตามข้อ 3(5) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 197) พ.ศ.2543 เรื่อง กาแฟ 
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2. เพิ่มเกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการของกลุ่มอาหารเช้าธัญพืช และผลิตภัณฑ์
ขนมอบ ดังนี้ 

ล าดับที่ กลุ่มอาหาร4 
ฐาน 

ค านวณ 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการพิจารณาให้สัญลักษณ์โภชนาการ 

2.1 อาหารเช้า
ธัญพืช 

(BREAKFAST 
CEREALS) 

100 กรัม อาหารเช้าธัญพืช : 
โซเดียม ≤ 300 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม 
น้้าตาลทั้งหมด ≤ 20 กรัม ต่อ 100 กรัม 
ใยอาหาร ≥ 6 กรัม ต่อ 100 กรัม 
ไขมันอิ่มตัว ≤3 กรัม ต่อ 100 กรัม 

2.2 ผลิตภัณฑ์
ขนมอบ 
(BAKERY 
PRODUCTS) 
 

100 กรัม 
 
 
 
 
 
 

คุกกี้และเค้ก : 
พลังงาน ≤ 110 กิโลแคลอรีต่อหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง และ 

หนึ่งหน่วยบริโภคที่แสดงที่ฉลาก 
โซเดียม ≤ 300 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม 
น้้าตาลทั้งหมด  ≤ 20 กรัม ต่อ 100 กรัม 
ใยอาหาร ≥ 3 กรัม ต่อ 100 กรัม 
ไขมันทั้งหมด ≤22 กรัม ต่อ 100 กรัม 

หมายเหตุ ปริมาณน้้าหนักต่อหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงให้เป็นไปตาม
บัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) 
พ.ศ.2541 เร่ือง ฉลากโภชนาการ  

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่       สิงหาคม พ.ศ.2562  
 
 
 

(นางสาวทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ) 
 ประธานคณะอนุกรรมการ 

พัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย 

                                                           
4
 ขอบข่ายของกลุ่มอาหารแตล่ะกลุม่มิได้จ้ากัดเฉพาะประเภทหรือชนิดอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่พิจารณาจาก
ลักษณะและรูปแบบการบริโภคทีม่ีความคล้ายคลึงกัน 


