
   
ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย 

เรื่อง เกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการ 
ที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" ในอาหารแต่ละกลุ่ม (ฉบับที่ 3) 

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

โดยเป็นการสมควรแก้ไขเกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการที่ใช้ประกอบการพิจารณา
รับรองการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในอาหารแต่ละกลุ่ม เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค
สามารถใช้สัญลักษณ์โภชนาการในการเลือกซ้ือและบริโภคอาหารได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2(4) ของค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความ
เชื่อมโยงด้านอาหารและโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดีที่ 1/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
การใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงด้านอาหารและโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ในการประชุมครั้งที่ 4-3/๒๕๖2 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕62 ในการปรับปรุงเกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการของกลุ่มเครื่องดื่ม 
จึงออกประกาศไว้ โดยให้ยกเลิกในความในข้อ 1 ของประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้
สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

1. ปรับปรุงเกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการของกลุ่มเครื่องดื่ม เป็นดังนี้ 

ล ำดับที่ กลุ่มอำหำร1 ฐำนค ำนวณ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกำรพิจำรณำให้สัญลักษณ์โภชนำกำร 
1 เครื่องดื่ม 

(BEVERAGE) 
100 มิลลิลิตร น  ำผักผลไม้ 100% :  

น้้ำตำลทั้งหมด ≤ 12 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร  
ไม่เกิน 18 กรัมต่อหนึ่งบรรจุภัณฑ์  

โซเดียม ≤ 100 มิลลิกรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร 
ใยอำหำร ≥ 0.75 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร 

 
น  ำผัก น  ำผลไม้ น  ำอัดลม และน  ำหวำนกลิ่นรสต่ำงๆ : 

น้้ำตำลทั้งหมด ≤ 6 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร  
ไม่เกิน 18 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบรรจุ เฉพำะ

เครื่องดื่มที่มีหนึ่งหน่วยบริโภคมำกกว่ำ 150% ของหนึ่งหน่วย
บริโภคอ้ำงอิง และขนำดบรรจุไม่เกิน 500 มิลลิลิตร 

โซเดียม ≤ 40 มิลลิกรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร  
          ≤ 100 มิลลิกรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร เฉพำะเครื่องดื่มที่

มีส่วนประกอบของน้้ำมะเขือเทศมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 90%  
 

                                                           
1 ขอบข่ำยของกลุ่มอำหำรแตล่ะกลุม่มิได้จ้ำกัดเฉพำะประเภทหรือชนิดอำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข แต่พิจำรณำจำก

ลักษณะและรูปแบบกำรบริโภคทีม่ีควำมคล้ำยคลึงกัน 
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ล ำดับที่ กลุ่มอำหำร1 ฐำนค ำนวณ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกำรพิจำรณำให้สัญลักษณ์โภชนำกำร 
พลังงำนทั้งหมด ≤ 40 กิโลแคลอรี ต่อ 100 มิลลิลิตร 

                         ≤ 24 กิโลแคลอรี ต่อ 100 มิลลิลิตร กรณีที่
สูตรมีน้้ำตำลและวัตถุให้ควำมหวำนแทนน้้ำตำล 
                         ≤ 10 กิโลแคลอรี ต่อ 100 มิลลิลิตร กรณีที่
สูตรมีเฉพำะวัตถุให้ควำมหวำนแทนน้้ำตำล 
 
เครื่องดื่มธัญพืช น  ำนมถั่วเหลือง : 

น้้ำตำลทั้งหมด ≤ 6 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร  
ไม่เกิน 18 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบรรจุ เฉพำะ

เครื่องดื่มที่มีหนึ่งหน่วยบริโภคมำกกว่ำ 150% ของหนึ่งหน่วย
บริโภคอ้ำงอิง และขนำดบรรจุไม่เกิน 500 มิลลิลิตร 

โซเดียม ≤ 40 มิลลิกรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร  
ไขมันทั้งหมด ≤ 3.5 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร 
ไขมันอ่ิมตัว ≤ 1 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร 

 
เครื่องดื่มช็อกโกแลต โกโก้ มอลต์สกัด และเครื่องดื่มที่มี
ส่วนประกอบของนมหรือโปรตีน : 

น้้ำตำลทั้งหมด ≤ 6 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร  
ไม่เกิน 18 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบรรจุ เฉพำะ

เครื่องดื่มที่มีหนึ่งหน่วยบริโภคมำกกว่ำ 150% ของหนึ่งหน่วย
บริโภคอ้ำงอิง และขนำดบรรจุไม่เกิน 500 มิลลิลิตร 

โซเดียม ≤ 100 มิลลิกรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร  
ไขมันทั้งหมด ≤ 1 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร  

ไม่ เกิน  3 กรัม ต่อหนึ่ งหน่วยบรรจุ  เฉพำะ
เครื่องดื่มที่มีหนึ่งหน่วยบริโภคมำกกว่ำ 150% ของหนึ่งหน่วย
บริโภคอ้ำงอิง  

พลังงำนทั้งหมด ≤ 60 กิโลแคลอรี ต่อ 100 มิลลิลิตร 
                         ≤ 40 กิโลแคลอรี ต่อ 100 มิลลิลิตร กรณีที่
สูตรมีน้้ำตำลและวัตถุให้ควำมหวำนแทนน้้ำตำล 
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ล ำดับที่ กลุ่มอำหำร1 ฐำนค ำนวณ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกำรพิจำรณำให้สัญลักษณ์โภชนำกำร 
ชำปรุงส ำเร็จ2 : 

น้้ำตำลทั้งหมด ≤ 6 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร  
ไม่เกิน 18 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบรรจุ เฉพำะ

เครื่องดื่มที่มีหนึ่งหน่วยบริโภคมำกกว่ำ 150% ของหนึ่งหน่วย
บริโภคอ้ำงอิง และขนำดบรรจุไม่เกิน 500 มิลลิลิตร 

โซเดียม ≤ 40 มิลลิกรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร 
ไขมันทั้งหมด ≤ 0.6 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร  

ไม่ เกิน 1.8 กรัมต่อหนึ่ งหน่วยบรรจุ เฉพำะ
เครื่องดื่มที่มีหนึ่งหน่วยบริโภคมำกกว่ำ 150% ของหนึ่งหน่วย
บริโภคอ้ำงอิง  

พลังงำนทั้งหมด ≤ 40 กิโลแคลอรี ต่อ 100 มิลลิลิตร 
≤ 24 กิโลแคลอรี ต่อ 100 มิลลิลิตร กรณีที่

สูตรมีน้้ำตำลและวัตถุให้ควำมหวำนแทนน้้ำตำล 
≤ 10 กิโลแคลอรี ต่อ 100 มิลลิลิตร กรณีที่

สูตรมีเฉพำะวัตถุให้ควำมหวำนแทนน้้ำตำล 
 
กำแฟปรุงส ำเร็จ3: 

น้้ำตำลทั้งหมด ≤ 6 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร  
ไม่เกิน 18 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบรรจุ เฉพำะ

เครื่องดื่มที่มีหนึ่งหน่วยบริโภคมำกกว่ำ 150% ของหนึ่งหน่วย
บริโภคอ้ำงอิง และขนำดบรรจุไม่เกิน 500 มิลลิลิตร 

โซเดียม ≤ 100 มิลลิกรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร 
ไขมันทั้งหมด ≤ 1 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร  

ไม่ เกิน  3 กรัมต่อหนึ่ งหน่ วยบรรจุ  เฉพำะ
เครื่องดื่มที่มีหนึ่งหน่วยบริโภคมำกกว่ำ 150% ของหนึ่งหน่วย
บริโภคอ้ำงอิง  

พลังงำนทั้งหมด ≤ 60 กิโลแคลอรี ต่อ 100 มิลลิลิตร 
≤ 40 กิโลแคลอรี ต่อ 100 มิลลิลิตร กรณีที่

สูตรมีน้้ำตำลและวัตถุให้ควำมหวำนแทนน้้ำตำล 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 ขอบข่ำยของชำปรุงส้ำเร็จให้เป็นไปตำมข้อ 3(3) ของประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 196) พ.ศ.2543 เรื่อง ชำ 
3 ขอบข่ำยของกำแฟปรุงส้ำเร็จให้เป็นไปตำมข้อ 3(5) ของประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 197) พ.ศ.2543 เรื่อง กำแฟ 
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ล ำดับที่ กลุ่มอำหำร1 ฐำนค ำนวณ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกำรพิจำรณำให้สัญลักษณ์โภชนำกำร 
หมำยเหตุ  
(1) หนึ่งหน่วยบริโภคอ้ำงอิงของกลุ่มเครื่องดื่ม คือ 200 มิลลิลิตร 
(2) 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้ำงอิงของกลุ่มเครื่องดื่ม คือ 
300 มิลลิลิตร  
(3) กรณี เครื่องดื่มที่มีขนำดบรรจุ  300-500 มิลลิลิตร ต้องมี
น้้ำตำลทั้งหมดไม่เกิน 18 กรัม 
(4) กรณีขนำดบรรจุมำกกว่ำหนึ่งหน่วยบริโภคที่แนะน้ำ ต้องมี
ข้อควำมแสดงจ้ำนวนครั้งทีแ่บ่งรับประทำนให้ชัดเจน 
(5) เครื่องดื่มชนิดผง พิจำรณำกำรให้สัญลักษณ์โภชนำกำรเฉพำะ
สูตรที่มีวิธีกำรชงโดยกำรเติมน้้ำเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น 
(6) กรณีที่มีใยอำหำรในเครื่องดื่ม กำรค้ำนวณปริมำณพลังงำนต่อ 
100 มิลลิลิตร ใยอำหำรจะไม่ถูกค้ำนวณเป็นพลังงำนที่ได้จำก
คำร์โบไฮเดรต 

2. ให้ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าอาหารที่ได้รับการรับรองให้แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือก
สุขภาพ” ไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ด าเนินการปรับสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
ฉบับนี้ ภายในสองปี นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และให้อาหารที่ได้รับการรับรองไว้เดิมยังคงจ าหน่าย
ได้ต่อไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองปี นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  

3. ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากวันที่ลงนามในประกาศ
เป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันที่       เมษายน  พ.ศ.2563 
 
 
 

 (นางสาวทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ) 
  ประธานคณะอนุกรรมการ 

พัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย 


