ฉลาก
อาหาร
ระเบียบการติด

ของสาธารณรัฐเกาหลี

ค�ำน�ำ
สาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ จัดเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่ส�ำคัญของไทย
โดยมีมูลค่าการส่งออกค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ให้ความส�ำคัญ
ในเรื่องความปลอดภัยอาหารสูงมากประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะความเข้มงวดเกี่ยวกับฉลากสินค้าอาหาร
ซึ่งหน่วยงานของเกาหลีใต้ได้ก�ำหนดระเบียบและข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการติดฉลากอาหารไว้หลายฉบับ
เพือ่ ให้ผบู้ ริโภครับทราบข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นและครบถ้วนเกีย่ วกับอาหารนัน้ ท�ำให้ผบู้ ริโภคมีทางเลือกและสามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลอาหารได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เกาหลีใต้มีข้อก�ำหนดการติดฉลากสินค้าอาหาร
ที่มีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก อาจท�ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดไม่ครบถ้วน
ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เห็นความส�ำคัญในปัญหาดังกล่าว
จึงได้จัดท�ำหนังสือ “ระเบียบการติดฉลากอาหารของสาธารณรัฐเกาหลี” เพื่อรวบรวมและสรุปข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการติดฉลากสินค้าอาหารของเกาหลีใต้ ซึง่ ประกอบด้วย กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง มาตรฐานทัว่ ไป
ส�ำหรับการติดฉลากอาหาร การติดฉลากสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)
การติดฉลากสินค้าอาหารฉายรังสี การติดฉลากสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ การติดฉลากสินค้าปศุสัตว์
การแสดงแหล่งก�ำเนิดของสินค้าอาหาร การติดฉลากอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหาร ตลอดจนการโฆษณา
และการกล่าวอ้างบนฉลากสินค้าอาหาร โดย มกอช. หวังว่าหนังสือฉบับนี้ จะท�ำให้ผู้ประกอบการไทย
ตลอดจนผู้ที่สนใจเกิดความเข้าใจ และสามารถน�ำไปปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของเกาหลีใต้ได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน สามารถช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยไปเกาหลีใต้
ได้มากยิ่งขึ้น
							
กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
มิถุนายน 2563
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1) Food Sanitation Act

กฎหมายสุขอนามัยอาหาร เป็นกฎหมายหลักด้านความปลอดภัยอาหารของเกาหลีใต้ ซึง่ มาตรฐาน
การติดฉลากอาหาร (Food Labeling Standard) ถูกก�ำหนดขึน้ ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ โดยมีกระทรวง MFDS
ออกกฎระเบียบและก�ำกับดูแลเรื่องการติดฉลากอาหาร ผู้ผลิตและผู้น�ำเข้าสินค้าอาหารจะต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการติดฉลากอาหารที่ระบุไว้ในกฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารท�ำให้มีทางเลือกและสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง โดยมีหน่วยงาน
ระดับภูมภิ าคเป็นผูต้ รวจสอบฉลากอาหารน�ำเข้า และมีหน่วยงานระดับจังหวัดเป็นผูต้ รวจสอบการติดฉลาก
สินค้าอาหารน�ำเข้าที่วางขายในตลาดอีกชั้นหนึ่ง

2) Health Functional Food Act

กฎหมายฉบับนี้ มีข้อบังคับในเรื่องการแสดงข้อความบนฉลากของสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ
จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายฉบับนี้ก�ำหนด เพื่อให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
เช่น การระบุสัญลักษณ์อาหารเพื่อสุขภาพบนฉลาก การกล่าวอ้างด้านประสิทธิภาพของอาหาร ข้อบ่งใช้
และค�ำเตือน เป็นต้น

3) Livestock Products Sanitary Control Act

กฎหมายการควบคุมสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ มีข้อบังคับในเรื่องมาตรฐานการติดฉลาก
ในสินค้าปศุสัตว์ เนื่องจากเป็นสินค้ามีความเสี่ยงสูง เพื่อท�ำให้มั่นใจได้ว่าการแสดงฉลากบนผลิตภัณฑ์
มีความถูกต้อง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

4) Act on the Labeling and Advertising of Foods

กฎหมายฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจว่าสินค้าอาหารมีการระบุขอ้ มูลบนฉลากและโฆษณา
อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และส่งเสริมให้เกิดการค้าที่เป็นธรรม ภายใต้
กฎหมายฉบับนี้ ได้ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ผลิตและผู้น�ำเข้าสามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
โดยมีการก�ำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดวิธีการระบุข้อความลงบนฉลาก

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

Products, Agricultural and Fishery Products Quality Control Act เป็นต้น
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2

มาตรฐานทั่วไปส�ำหรับ
การติดฉลากสินค้าอาหาร
(Food Labeling Standard)

เกาหลีใต้ก�ำหนดรายละเอียดการแสดงฉลากในอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร ดังนี้
1. ขนมหวาน
2. ขนมปังหรือเค้กข้าว
3. ผลิตภัณฑ์โกโก้หรือช็อกโกแลต
4. แยม
5. น�้ำตาล
6. กลูโคส
7. ฟรุกโตส
8. ทอฟฟี่
9. น�้ำตาลไซรัป
10. น�้ำตาล oligosaccharide
11. เนือ้ สัตว์ ไข่ ซึง่ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป
12. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลา
13. เต้าหู้และอาหารประเภทเยลลี่
14. น�้ำมันและไขมันเพื่อบริโภค
15. เส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ (Noodle)
16. ชา
17. กาแฟ
18. เครื่องดื่ม
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19. อาหารเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ
20. ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมัก
21. อาหารปรุงรส
22. น�้ำสลัด
23. กิมจิ
24. อาหารทะเลหมักเกลือ
25. อาหารที่ผ่านกระบวนการถนอมอาหาร เช่น
อาหารหมักดอง อาหารแช่อิ่ม เป็นต้น
26. อาหารประเภทตุ๋น (Braised food)
27. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
28. ปลาและหอยตากแห้ง
29. อาหารอืน่ ๆ เช่น ถัว่ น�ำ้ ผึง้ อาหารทอด แป้ง เป็นต้น
30. อาหารแปรรูปทั่วไป ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในมาตรฐาน
31. อาหารที่มีลักษณะธรรมชาติของอาหารนั้น
(Natural stated food) เช่น สินค้าปศุสัตว์
สินค้าสัตว์น�้ำ เป็นต้น
32. วัตถุเจือปนอาหาร
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2.1 ข้อก�ำหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหาร
สินค้าอาหารที่ขายในตลาดเกาหลีใต้ จะต้องระบุข้อมูลบนผลิตภัณฑ์เป็นภาษาเกาหลี หรืออาจใช้
สติกเกอร์ติดลงบนผลิตภัณฑ์แทนได้แต่ต้องแน่นหนา ไม่หลุดออกง่าย และต้องไม่ปิดทับฉลากเดิม โดย
ฉลากอาหารต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
ชื่อสินค้า
ประเภทสินค้า
ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตและผู้น�ำเข้า
วันที่ผลิต
วันที่หมดอายุ/วันที่ควรบริโภคก่อน หรืออายุการเก็บรักษา
ปริมาณสุทธิ
วัตถุดิบ
(1) วัตถุดิบและส่วนผสมหลัก (ต้องแสดงเป็นล�ำดับแรกพร้อมระบุปริมาณ (%) )
(2) วัตถุดิบที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) (ถ้ามี)
(3) ส่วนผสมร่วม (แสดงชื่อส่วนผสมที่มีปริมาณสูงสุด 5 ชนิด)
(4) สารก่อภูมิแพ้ (หากสินค้ามีส่วนผสมของสารก่อภูมิแพ้ 20 ชนิดที่เกาหลีใต้ก�ำหนด
ต้องแสดงบนฉลาก แม้จะใช้ในปริมาณน้อย)
(5) วัตถุเจือปนอาหาร (ระบุชื่อและหน้าที่ของสารที่ใส่)
8 ข้อมูลโภชนาการ
1
2
3
4
5
6
7
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2.2 ขนาดอักษรในการติดฉลากสินค้าอาหาร
ข้อมูลบนฉลากสินค้าต้องใช้สีที่แยกออกจากพื้นหลังของตัวสินค้าอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภค
เห็นได้ง่าย โดยมีขนาดอักษรตามที่ระบุด้านล่าง

Principal
Display Panel

Centralized
Labeling Panel

Other
Labeling Panel

พื้นที่แสดงฉลาก

รายละเอียด

1.พื้นที่ฉลากหลัก
(principal display panel)

a) ชื่อสินค้า
b) ปริมาณ (ปริมาณแคลอรี่)

ไม่ต�่ำกว่า 6
ไม่ต�่ำกว่า 12

2.พื้นที่ฉลากแสดง
รายละเอียดสินค้า
(centralized labeling
panel)

a) ประเภทของสินค้าอาหาร
b) วันที่ผลิต
c) วันหมดอายุ
d) ชื่อวัตถุดิบและปริมาณ
e) ชื่อส่วนผสมและปริมาณ

ไม่ต�่ำกว่า 8
ไม่ต�่ำกว่า 10
ไม่ต�่ำกว่า 10
ไม่ต�่ำกว่า 7
ไม่ต�่ำกว่า 7

3.พื้นที่ฉลากอื่นๆ
(other labeling panel)

a) ชื่อบริษัทและที่อยู่
b) ข้อมูลโภชนาการ
c) ค�ำเตือน
d) ข้อมูลอื่นๆ

ไม่ต�่ำกว่า 8
ไม่ต�่ำกว่า 8
ไม่ต�่ำกว่า 8
ไม่ต�่ำกว่า 8

ที่มา : กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหลีใต้
8

ขนาดอักษร (point)
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2.3 รูปแบบของการแสดงฉลากสินค้าอาหาร
ชื่อผลิตภัณฑ์

๐๐๐ ๐๐

ประเภทอาหาร

๐๐๐(๐๐๐๐๐๐*)
*ข้อก�ำหนดการติดฉลากอืน่ ๆ
(หากมี)

ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต/
ผู้น�ำเข้า

๐ Food Corporation, ๐๐ ,
๐๐ -gil, ๐๐ -ro, ๐๐ -gu,
๐๐ -si

วันหมดอายุ

Until ๐๐(y) ๐๐(m) ๐๐(d)

ปริมาณสุทธิ

๐๐๐g

ชื่อส่วนผสม

๐๐, ๐๐๐๐, ๐๐๐๐๐๐,
๐๐๐๐๐, ๐๐, ๐๐๐๐๐๐
๐, ๐๐๐, ๐๐๐๐๐
Contains ๐๐*, ๐๐๐*, ๐๐*
(*สารก่อภูมิแพ้)

(ตัวอย่าง) ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สายการผลิต
เดี ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ๐๐๐ เป็ น
ส่วนผสม
(ตัวอย่างข้อก�ำหนดการติดฉลากภายใต้
กฎหมายฉบับอื่น) คืนหรือเปลี่ยน
สิ น ค้ า ให้ กั บ ลู ก ค้ า ในกรณี ที่ สิ น ค้ า
เสียหาย
(ตัวอย่างข้อก�ำหนดการติดฉลากเพิม่ เติม
ของบริษัท) เก็บในที่เย็นและแห้ง
แจ้ ง พบสิ น ค้ า เสี ย หายหรื อ ไม่ ถู ก
สุขอนามัย : โทร 1399
(ตั ว อย่ า งข้ อ ก� ำ หนดการติ ด ฉลาก
เพิ่มเติมของบริษัท)
ศูนย์ผู้บริโภค : ๐๐๐-๐๐๐-๐๐๐๐

ชือ่ และปริมาณส่วนผสม ๐๐๐(๐๐mg)
วัสดุของบรรจุภัณฑ์

๐๐๐๐๐

ข้อมูลโภชนาการ*

รหัสสินค้า

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐-๐๐๐

(สามารถระบุบนพื้นที่ฉลากหลัก)
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ตัวอย่างรูปแบบของการแสดงฉลากข้อมูลโภชนาการ
1
per total content

2
per 100g (ml)

3
per unit content

แต่ละหัวข้อมีรายละเอียด ดังนี้

น�ำเข้า

1) ชื่อสินค้า
ต้องเป็นชื่อเฉพาะ และต้องเป็นชื่อที่แจ้งต่อหน่วยงานที่มีอ�ำนาจในการตรวจสอบและอนุญาต

อาจแสดงโลโก้ หรือเครื่องหมายการค้าควบคู่ไปกับชื่อสินค้า
สามารถใช้ชอื่ วัตถุดบิ เป็นชือ่ สินค้าได้ เช่น Fruit Seafood Fish เป็นต้น หรือสามารถใช้ชอื่ ส่วนผสม
อาหารได้เช่นกัน แต่ตอ้ งแสดงปริมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ไว้บนฉลากด้วย เช่น Black Garlic (black garlic 00 %)
Fruit (apple 00%, pear 00%) เป็นต้น
หากใช้ประเภทของอาหารเป็นชือ่ สินค้า ก็ไม่จำ� เป็นต้องระบุสว่ นผสมของอาหาร เช่น Hamburger
Gimbup เป็นต้น
หากมีการใช้ชื่อของสารแต่งกลิ่นสังเคราะห์ซึ่งเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มรสชาติหรือกลิ่น มาเป็น
ชื่อสินค้า จะต้องใช้ค�ำว่า “flavor” อยู่ในชื่อสินค้าด้วย เช่น strawberry flavor candy เป็นต้น
เมื่อแสดงชื่อสินค้าน�ำเข้าเป็นภาษาเกาหลี ชื่อสินค้าที่เป็นภาษาเกาหลีนั้น ต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานการติดฉลากของเกาหลี
10
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2) ชื่อผู้ผลิตและผู้น�ำเข้า
ต้องระบุชื่อและที่อยู่ของบริษัทผู้ผลิตและบริษัทผู้น�ำเข้า เพื่อให้สามารถติดต่อได้ในกรณี
ที่มีการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า
หากระบุชื่อและที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ไม่จ�ำเป็นต้องแปลเป็นภาษาเกาหลี

เป็นต้น

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

กรณีทเี่ ป็นสินค้าปศุสตั ว์ สามารถระบุในรูปแบบ “year/month/date” หรือ “year/month”
กรณีเป็นสินค้าปศุสัตว์ที่มีวันหมดอายุน้อยกว่า 3 เดือน อาจไม่จ�ำเป็นต้องระบุปีที่ผลิต
กรณีสนิ ค้ามีวนั ทีผ่ ลิตแตกต่างกัน แต่บรรจุอยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์เดียวกัน จะต้องระบุวนั ทีผ่ ลิตแรกสุด
ยกเว้นในกรณีที่มีการระบุวันที่ผลิต ไว้บนสินค้าหน่วยย่อยที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน

1
SINCE 950

OIL

mfg: 180704
Exp : 200728
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4) วันหมดอายุ/วันที่ควรบริโภคก่อน หรืออายุการเก็บรักษา
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”
หากไม่สามารถระบุวนั หมดอายุหรืออายุการเก็บรักษาไว้ในต�ำแหน่งทีเ่ ห็นได้ชดั เจนได้ จะต้องระบุ
ต�ำแหน่งที่แสดงข้อมูลดังกล่าวไว้บนฉลาก
หากสินค้าแสดงวันหมดอายุเป็น “year/month” ผู้น�ำเข้าต้องแสดงวันที่หมดอายุ เป็นวันที่ 1
ของเดือนที่หมดอายุนั้น
หากสินค้าน�ำเข้าไม่ได้ก�ำหนดวันหมดอายุหรืออายุการเก็บรักษา ผู้น�ำเข้าต้องระบุวันหมดอายุ
หรืออายุการเก็บรักษาเป็นภาษาเกาหลี โดยอ้างอิงจากข้อมูลหลักฐานวันหมดอายุหรืออายุการเก็บรักษา
จากประเทศผู้ส่งออกหรือบริษัทผู้ผลิต
หากเป็นอาหารในกลุ่มสินค้าเกษตรหรือสินค้าประมงที่เป็นของสด การระบุฉลากให้เป็นไป
ตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น โดยสินค้าที่เลยก�ำหนดวันหมดอายุไปแล้ว จะไม่สามารถน�ำเข้าหรือจ�ำหน่าย
ภายในเกาหลีใต้ได้
5) ปริมาณสุทธิ
ต้องแสดงเป็นน�้ำหนัก ปริมาตร หรือจ�ำนวน ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้า โดยปริมาณสุทธิ
ต้องระบุไว้ในวงเล็บ
ความคลาดเคลือ่ น (Tolerance) ของปริมาณทีร่ ะบุบนบรรจุภณ
ั ฑ์กบั สินค้าจริง ต้องเป็นไปตาม
ตาราง
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ตารางแสดงความคลาดเคลือ่ นของปริมาณทีร่ ะบุบนบรรจุภณ
ั ฑ์กบั สินค้าจริง

ปริมาณ

ปริมาณที่ระบุ

ความคลาดเคลื่อน (Tolerance)

น�้ำหนัก

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 กรัม
4.5%
9 กรัม
3%
15 กรัม
1.5%
150 กรัม
1%

ปริมาตร

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

9%
4.5 มิลลิลิตร
4.5%
9 มิลลิลิตร
3%
15 มิลลิลิตร
1.5%
150 มิลลิลิตร
1%

*ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน เป็นเปอร์เซ็นต์ของจ�ำนวนที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์
กรณีที่มีของเหลวอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ เช่น น�้ำแข็ง ให้ระบุ
น�้ำหนักสุทธิที่ไม่รวมน�้ำหนักของของเหลวนั้น
หากสินค้าเป็นรูปแบบเม็ด ต้องระบุจ�ำนวนและน�้ำหนักบนบรรจุภัณฑ์ด้วย
ต้องระบุปริมาณแคลอรี่ควบคู่ไปกับปริมาณสินค้า โดยให้ระบุในวงเล็บ เช่น 100 g (240 kcal)
เป็นต้น
13
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6) รายการส่วนผสมและวัตถุดิบที่ต้องแสดง
6.1) วัตถุดิบ
ต้องระบุรายการวัตถุดบิ ตามล�ำดับสัดส่วนจากมากไปน้อย แต่หากวัตถุดบิ มีปริมาณน้อยกว่า
2% ของน�้ำหนักทั้งหมด ก็ไม่จ�ำเป็นต้องระบุตามล�ำดับปริมาณก็ได้
กรณีที่พื้นที่บนบรรจุภัณฑ์น้อยกว่า 30 ตารางเซนติเมตร ให้ระบุส่วนผสม 5 อันดับแรก
กรณีที่ใช้วัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตมาแล้ว จะต้องระบุชื่อและลักษณะของวัตถุดิบนั้น
เช่น oo concentrate oo extract หรือ oo fermented solution เป็นต้น
กรณีทใ่ี ช้เศษเนือ้ ติดกระดูกทีถ่ กู แยกออกโดยเครือ่ งจักร (mechanically separated meat)
เป็นวัตถุดิบ จะต้องระบุชื่อวัตถุดิบและระบุลักษณะเนื้อดังกล่าวในวงเล็บด้วย เช่น chicken meat
(mechanically separated meat) กรณีที่ใช้วัตถุดิบผสมกันระหว่างเนื้อสัตว์ปกติกับเศษเนื้อติดกระดูก
ที่ถูกแยกออกโดยเครื่องจักร ให้ระบุสัดส่วนการผสมด้วย เช่น chicken meat 00% (regular meat 00%,
mechanically separated meat 00%) เป็นต้น
6.2) วัตถุเจือปนอาหาร
วัตถุเจือปนอาหารจะต้องระบุชอื่ เต็มหรือชือ่ ย่อ และวัตถุประสงค์ของการใช้บนฉลาก โดยให้
เป็นไปตามมาตรฐานการติดฉลากและมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive Code) เช่น Sodium
saccharin(sweetener) เป็นต้น
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2.4 การติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร
ปัจจุบนั เกาหลีใต้กำ� หนดว่า หากมีการใช้สารก่อภูมแิ พ้ 20 ชนิด
ตามที่เกาหลีใต้ระบุ เป็นวัตถุดิบ ส่วนประกอบ วัตถุเจือปนอาหาร
หรือส่วนใดส่วนหนึง่ ของอาหาร จะต้องระบุสารก่อภูมแิ พ้นนั้ บนฉลาก
แม้จะใช้ในปริมาณน้อย
กรณี ที่ สิ น ค้ า มี ก ารผลิ ต บนสายพานการผลิ ต เดี ย วกั น กั บ
สินค้าชนิดอื่นที่มีส่วนประกอบของสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
การปนเปื้อนได้ จะต้องระบุข้อความดังกล่าวบนฉลากด้วย เช่น
“this product is manufactured in the same manufacturing
facilities that produces product with buckwheat” เป็นต้น
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สารก่อภูมิแพ้ จ�ำนวน 20 รายการ
ที่เกาหลีใต้ก�ำหนดให้ต้องระบุบนฉลาก มีดังนี้
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ข้าวสาลี

ไข่ เฉพาะ
จากสัตว์ปีก

ถั่วลิสง

ถั่วเหลือง

นม

บัควีท

ปลาแมคเคอเรล

กุ้ง

ปู

เนื้อหมู

ลูกพีช

มะเขือเทศ

ซัลไฟต์ (หาก
ตกค้าง/พบใน
อาหารตั้งแต่
10 ppm ขึ้นไป)

วอลนัท

ไก่

เนื้อวัว

หมึก

หอยนางรม

หอยเป๋าฮื้อ

หอยแมลงภู่
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2.5 การติดฉลากข้อมูลโภชนาการ
ตามกฎหมายสุ ข อนามั ย อาหาร ก�ำ หนดให้ อ าหารต้ อ งแสดงข้ อ มู ล ทางโภชนาการบนฉลาก
เป็นภาษาเกาหลี และต้องค�ำนวณโดยใช้ข้อมูลปริมาณสารอาหารอ้างอิงตามที่เกาหลีก�ำหนด ตามตาราง
ด้านล่าง

อาหารที่ต้องแสดงข้อมูลโภชนาการ
ประเภทอาหารที่ต้องแสดงข้อมูลทางโภชนาการ

ข้อมูลโภชนาการที่ต้องระบุ

1 อาหารเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

ปริมาณแคลอรี่

2 อาหารที่อยู่ในภาชนะปิดสนิท (retort food)

โซเดียม

3 ขนมขบเคี้ยว ขนมหวานที่ท�ำจากน�้ำตาล

คาร์โบไฮเดรต

ลูกกวาด และไอศกรีม

4 ขนมเบเกอรี่ และอาหารประเภทติ่มซ�ำ เกี๊ยว

น�้ำตาล

5 ช็อกโกแลต

ไขมัน (ทั้งไขมันทรานส์
และไขมันอิ่มตัว)

6 แยม

คอเลสเตอรอล

7 น�้ำมันและไขมันส�ำหรับบริโภค

โปรตีน

8 เส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ (noodle)

ข้อมูลโภชนาการอื่น
ที่จ�ำเป็นต้องระบุ หาก
มีการกล่าวอ้างทาง
โภชนาการ เช่น วิตามิน
และเกลือแร่ กรดอะมิโน
เป็นต้น

9 เครื่องดื่ม
10 ไส้กรอกปลา (Fish sausage)
11 ข้าวปั้น แฮมเบอเกอร์ และแซนวิช
12 ซอสถั่วเหลือง และเครื่องปรุงประเภท paste

(ยกเว้นซอสและเครื่องปรุงประเภท paste
ของเกาหลี)

13 เครื่องดื่ม กาแฟ (ยกเว้นกาแฟคั่ว และกาแฟ

ส�ำเร็จรูป)

14 ผลิตภัณฑ์โกโก้สำ� เร็จรูป ซีเรียล และอาหาร

กึ่งส�ำเร็จรูป
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ตารางปริมาณสารอาหารอ้างอิงทีค่ วรจะได้รบั ต่อวันของเกาหลี
สารอาหาร

ปริมาณ

สารอาหาร

ปริมาณ

คาร์โบไฮเดรต (กรัม)

324

วิตามิน บี1 (มิลลิกรัม)

1.2

น�้ำตาล (กรัม)

100

วิตามิน บี2 (มิลลิกรัม)

1.4

ใยอาหาร (กรัม)

25

ไนอะซิน (มิลลิกรัม เอ็น อี)

15

โปรตีน (กรัม)

55

วิตามิน บี6 (มิลลิกรัม)

1.5

ไขมัน (กรัม)

54

กรดโฟลิค (ไมโครกรัม)

400

ไขมันอิ่มตัว (กรัม)

15

โมลิบดีนัม (ไมโครกรัม)

25

คอเลสเตอรอล (มิลลิกรัม)

300

วิตามิน บี12 (ไมโครกรัม)

2.4

โซเดียม (มิลลิกรัม)

2,000

ไบโอติน (ไมโครกรัม)

30

โพแทสเซียม (มิลลิกรัม)

3,500

กรดแพนโทแทนิค (มิลลิกรัม)

5

วิตามิน เอ (ไมโครกรัม อาร์ อี)

700

ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม)

700

วิตามิน ซี (มิลลิกรัม)

100

ไอโอดีน (ไมโครกรัม)

150

โครเมียม (ไมโครกรัม)

30

แมกนีเซียม (มิลลิกรัม)

315

แคลเซียม (มิลลิกรัม)

700

สังกะสี (มิลลิกรัม)

8.5

เหล็ก (มิลลิกรัม)

12

ซิลิเนียม (ไมโครกรัม)

55

วิตามิน ดี (ไมโครกรัม)

10

ทองแดง (มิลลิกรัม)

0.8

วิตามิน อี (มิลลิกรัม แอลฟา-ที อี)

11

แมงกานีส (มิลลิกรัม)

3.0

วิตามิน เค (ไมโครกรัม)

70

ที่มา: GAIN Report Number: KS1854 ของหน่วยงาน United States Department of Agriculture
(ตีพิมพ์วันที่ 22 มีนาคม 2019)
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ข้อมูลโภชนาการ
ต้องระบุชื่อสินค้า ปริมาณต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับต่อวัน
ปริมาณแคลอรี่ คาร์โบโฮเดรต โปรตีน ไขมัน โซเดียม รวมถึงวิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารอืน่ ๆ จะต้องระบุ
ลงบนฉลาก โดยระบุชื่อสารอาหาร ปริมาณ และปริมาณที่ควรบริโภคต่อวันหรือปริมาณที่แนะน�ำส�ำหรับ
ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม
1) แคลอรี่
ระบุในหน่วยกิโลแคลอรี่ หากปริมาณแคลอรี่น้อยกว่า 5 สามารถระบุเป็น 0 kcal
2) คาร์โบไฮเดรต
ระบุในหน่วยกรัม หากมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่า 1 กรัม สามารถระบุวา่ “less than 1 g”
ถ้าน้อยกว่า 0.5 กรัม สามารถระบุเป็น 0 ได้ หากต้องระบุปริมาณใยอาหารและน�ำ้ ตาลให้ระบุในวงเล็บด้านล่าง
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
ต้องแสดงปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไม่อ่ิมตัว 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) ถ้าปริมาณคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และโซเดียม เป็น 0 สามารถละเว้นการติดฉลากได้
19
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การกล่าวอ้างทางโภชนาการ ที่มีการแสดง
ข้อความ “none” “low” “high” “high (or rich),”
หรือ “containing (or source)” ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน ดังตารางด้านล่าง ทัง้ นี้ การแสดงข้อความ
“none” หรือ “low” ต้องเกิดจากกระบวนการผลิต
เท่านั้น ในกรณี ที่ระบุฉลาก “low fat” ต้องเป็นไป
ตามกฎหมายการควบคุมสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์
องค์ประกอบ
สารอาหาร
แคลอรี่

การแสดง
ค�ำกล่าวอ้าง
Low

เงื่อนไข
น้อยกว่า 40 กิโลแคลอรี่ ต่ออาหาร 100 กรัม
หรือน้อยกว่า 20 กิโลแคลอรี่ ต่ออาหาร 100 มิลลิลิตร

โซเดียม/เกลือ

None

น้อยกว่า 4 กิโลแคลอรี่ ต่ออาหาร 100 กรัม

Low

น้อยกว่า 120 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 100 กรัม
(เกลือน้อยกว่า 305 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 100 กรัม)

None

น้อยกว่า 13 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 100 กรัม
(เกลือน้อยกว่า 13 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 100 กรัม)

น�้ำตาล

Low

น้อยกว่า 5 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม
หรือ น้อยกว่า 2.5 กรัม ต่ออาหาร 100 มิลลิลิตร

ไขมัน

None

น้อยกว่า 0.5 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม หรือ 100 มิลลิลติ ร

Low

น้อยกว่า 3 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม
หรือน้อยกว่า 1.5 กรัม ต่ออาหาร 100 มิลลิลิตร

None
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องค์ประกอบ
สารอาหาร

การแสดง
ค�ำกล่าวอ้าง

เงื่อนไข

ไขมันทรานส์

Low

น้อยกว่า 0.5 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม

ไขมันอิ่มตัว

Low

น้อยกว่า 1.5 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม
หรือน้อยกว่า 0.75 กรัม ต่ออาหาร 100 มิลลิลิตร
หรือปริมาณแคลอรี่ของไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า 10% ของ
ปริมาณแคลอรี่ทั้งหมด

None

น้อยกว่า 0.1 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม
หรือน้อยกว่า 0.1 กรัม ต่ออาหาร 100 มิลลิลิตร

คอเลสเตอรอล

Low

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

None

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
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องค์ประกอบสารอาหาร
ใยอาหาร

การแสดง
ค�ำกล่าวอ้าง
Containing
or source

เงื่อนไข
มากกว่า 3 กรัม ต่ออาหาร 100 กรัม
หรือมากกว่า 1.5 กรัม ต่ออาหาร 100 กิโลแคลอรี่
หรือมากกว่า 10% ของมาตรฐานโภชนาการ
ที่ควรได้รับต่อวันต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

High or rich

มีปริมาณอย่างน้อยสองเท่าของปริมาณที่อนุญาตให้
ระบุเป็นแหล่งใยอาหาร (Containing or source) ได้

โปรตีน

Containing

มากกว่า 10% ของมาตรฐานโภชนาการที่ควรได้รับ

or source

ต่อวัน ต่ออาหาร 100 กรัม
หรือมากกว่า 5% ของมาตรฐานโภชนาการที่ควรได้รับ
ต่อวัน ต่ออาหาร 100 มิลลิลิตร
หรือมากกว่า 5% ของมาตรฐานโภชนาการที่ควรได้รับ
ต่อวัน ต่ออาหาร 100 กิโลแคลอรี่
หรือ มากกว่า 10% ของมาตรฐานโภชนาการที่ควร
ได้รับต่อวัน ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

วิตามินหรือแร่ธาตุ

High or
rich

อย่างน้อยสองเท่าของปริมาณที่อนุญาตให้ระบุเป็น

Containing
or source

มากกว่า 15% ของมาตรฐานโภชนาการที่ควรได้รับ

แหล่งโปรตีน (Containing or source) ได้
ต่อวัน ต่ออาหาร 100 กรัม
หรือมากกว่า 7.5% ของมาตรฐานโภชนาการที่ควร
ได้รับต่อวัน ต่ออาหาร 100 มิลลิลิตร
หรือมากกว่า 5% ของมาตรฐานโภชนาการทีค่ วรได้รบั
ต่อวันต่ออาหาร 100 กิโลแคลอรี่
หรือ มากกว่า 15% ของมาตรฐานโภชนาการที่ควร
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องค์ประกอบ
สารอาหาร

การแสดง
ค�ำกล่าวอ้าง
High or
rich

เงื่อนไข
อย่างน้อยสองเท่าของปริมาณที่อนุญาตให้ระบุเป็น
แหล่งวิตามินหรือแร่ธาตุ (Containing or source) ได้

การกล่าวอ้างปริมาณโดยเปรียบเทียบ ทีม่ กี ารแสดงข้อความ “less” “more” “reduced or light”
“lowered” “reduced” “reinforced” หรือ “added” สามารถแสดงเป็นเปอร์เซ็นได้ แต่ต้องค�ำนวณ
ออกมาแล้วมีความแตกต่างอย่างน้อย 3 เท่าของสารอาหารในผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน และจะต้องมีปริมาณ
ความแตกต่างอย่างน้อย 25% เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์อื่น

ตัวอย่าง
ข้อมูลโภชนาการ
บนฉลากสินค้า
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3

การติดฉลากสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปลง
พันธุกรรม (GMOs)

กระทรวง MFDS ได้มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีองค์ประกอบของ
วัตถุดบิ ทีผ่ า่ นการดัดแปลงพันธุกรรม หรืออาหารทีไ่ ด้จากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมหรือพันธุวศิ วกรรม
(Genetically Modified Foods; GM Foods) เหล่านีต้ อ้ งมีการติดฉลากอย่างชัดเจน โดยรายละเอียดได้ระบุ
อยูใ่ นระเบียบ Labeling Standards for Genetically Modified Food ซึง่ มีขอ้ ก�ำหนดทีส่ ำ� คัญทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น
การติดฉลากต้องใช้ภาษาเกาหลี โดย
สามารถมีข้อความภาษาต่างประเทศร่วมด้วย เพื่อ
ความเข้าใจของผู้บริโภค แต่จะต้องมีขนาดตัวอักษร
เล็ ก กว่ า หรื อ เท่ า กั บ ภาษาเกาหลี ซึ่ ง ฉลากต้ อ งมี
ความชัดเจน โดดเด่น ไม่ลบเลือน เพื่อให้ผู้บริโภค
เห็นได้ชัดเจน
มี ก ารระบุ ข ้ อ ความที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า
อาหารหรือองค์ประกอบของวัตถุดบิ ผ่านการดัดแปลง
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)”
สิ น ค้ า หรื อ อาหารบางชนิ ด อาจได้ รั บ
การยกเว้นการแสดงฉลากว่าเป็นสินค้า GMO/อาหาร
GM ซึ่งได้ระบุเงื่อนไขในระเบียบนี้ อาทิ
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การติดฉลากสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
อาหารดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)

สินค้าเกษตรทีอ่ าจมีองค์ประกอบของ GMO ไม่เกินร้อยละ 3 โดยต้องมีเอกสารประกอบ ได้แก่
ใบรับรอง IP (Identity Preservation) Handling Certificate
ใบรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ หรือ
รายงานผลการทดสอบ (test/inspection report) ซึง่ ออกโดยห้องปฏิบตั กิ ารทีข่ นึ้ ทะเบียน
กับกระทรวง MFDS ของเกาหลีใต้เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่ต้องระบุบนฉลากว่าเป็นอาหาร GMO
สินค้าบางประเภท อาทิ น�้ำตาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น�้ำมันพืชเพื่อประกอบอาหาร ที่ไม่อาจ
ตรวจวิเคราะห์ได้ (untestable) ว่ามีส่วนประกอบของโปรตีนหรือ DNA ดัดแปลงพันธุกรรมหลงเหลือ
ในผลิตภัณฑ์ภายหลังจากการแปรรูปขัน้ สูงหรือกระบวนการท�ำให้บริสทุ ธิ์ (high-degree refining process)
หากสินค้ามีการน�ำเข้าโดยไม่มีเอกสารสนับสนุนหรือไม่มีผลการตรวจรับรอง อาจจะถูกจัด
อยู่ในกลุ่มของอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมหรืออาจถูกตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการ
ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง MFDS ในเกาหลีต่อไป
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การติดฉลากสินค้า
อาหารฉายรังสี
ส�ำหรับอาหารที่ผ่านกรรมวิธีการฉายรังสี ซึ่งได้ถูก
ระบุตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารและกฎหมายการควบคุม
สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
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ซึง่ วัตถุดบิ ของอาหารทีผ่ า่ นกระบวนการฉายรังสี มีขอ้ ก�ำหนดทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการแสดงฉลาก อาทิ
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
2. ต�ำแหน่งของสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์
ที่มีการฉายรังสี จะต้องเป็นบริเวณที่ผู้บริโภคสังเกต
ได้ง่าย และหากผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนประกอบของ
วัตถุดบิ ทีผ่ า่ นการฉายรังสีจะต้องมีการบ่งชีห้ รือระบุ
รายละเอียดของวัตถุดิบนั้นให้ชัดเจน

สัญลักษณ์แสดง
การผ่านการฉายรังสี

3. วัตถุดบิ หรืออาหารฉายรังสีทถี่ กู นาํ มาแปรรูปหรือใชเ ปน สว นประกอบในอาหารอืน่ ต่อ ตอ งแสดง
ขอความบ่งชี้ เช่น “Onion (irradiated)” “onion (gamma ray irradiated)” “irradiated garlic”
“gamma ray irradiated garlic” เป็นต้น หากอาหารนั้นมีส่วนประกอบของวัตถุดิบหลายชนิดที่ผ่าน
การฉายรังสี อาจระบุรวมกัน เช่น Irradiated raw materials (potato, garlic, onion, etc.) หรือ gamma
ray germination inhibition raw materials (potato, garlic, onion, etc.) เป็นต้น
4. หากไม่สามารถระบุทมี่ าของวัตถุดบิ ทีม่ กี ารฉายรังสีได้ อาจแสดงข้อความทีส่ อื่ ว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
มีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่มีการฉายรังสี “containing some of the irradiated raw material” หรือ
“some raw materials have been irradiated” ได้
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การติดฉลากสินค้า
อาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารเพื่อสุขภาพ (Health Functional Food) คือ อาหารหรือสินค้าที่มีกระบวนการผลิต
โดยใช้สว่ นผสมเฉพาะทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพ อาหารเพือ่ สุขภาพทีม่ จี ำ� หน่ายโดยทัว่ ไปในท้องตลาดจะผลิต
จากส่วนผสมที่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพอย่างละเอียดจากกระทรวง MFDS
ของเกาหลีใต้ และต้องมีกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GMP
การจ�ำหน่ายอาหารเพือ่ สุขภาพจะอยูภ่ ายใต้การควบคุมของรัฐบาล โดยจะมีการตรวจสอบข้อความ
ที่เป็นการโฆษณาหรือการกล่าวอ้างทางสุขภาพบนฉลาก เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าและเพื่อให้ผู้บริโภค
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้นอาหารเพื่อสุขภาพทุกชนิดที่ได้รับการรับรองจากระบบของรัฐบาล จะต้องมี
การกล่าวอ้างทางสุขภาพที่เหมาะสมและติดเครื่องหมายอาหารเพื่อสุขภาพไว้บนฉลาก
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5.1 ค�ำนิยามของอาหารเพื่อสุขภาพ
เกาหลีใต้นิยามอาหารเพื่อสุขภาพ (Health Functional food) ไว้ว่า เป็นอาหารที่แตกต่าง
จากอาหารปกติทั่วไป (conventional food) ที่อาจมีสารหรือองค์ประกอบอื่นใดที่ผู้บริโภคมุ่งหวัง
ประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งองค์ประกอบที่มีการเติมแต่งหรือกล่าวอ้างว่ามีสรรพคุณที่มีผล
ต่ อ สุ ข ภาพนั้ น จะต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองจากกระทรวง MFDS ถึ ง จะสามารถแสดงลงบนฉลากได้
และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมและสามารถสื่อสารข้อมูลที่ครบถ้วนไปยังผู้บริโภคได้ กระทรวง
MFDS ได้ก�ำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการติดฉลากและแสดงเครื่องหมายส�ำหรับอาหารเพื่อสุขภาพเหล่านี้
กล่าวคือ นอกเหนือจากข้อมูลโดยทั่วไป อาทิ ชื่อผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ วันที่ผลิต วันหมดอายุ สถานที่ผลิต
และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ สินค้าจะต้องกล่าวถึงค�ำแนะน�ำในการบริโภคไว้บนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน

สัญลักษณ์ที่แสดงถึงสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ
(Health Functional Food Mark)
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5.2 ข้อก�ำหนดการติดฉลากสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ
ฉลากผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่จ�ำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ต้องแสดงรายละเอียด
บนฉลาก ดังนี้
1) ข้อก�ำหนดทั่วไป
เนื้อหาบนฉลากต้องเป็นภาษาเกาหลี โดยสามารถมีข้อความภาษาต่างประเทศตามหลังได้
เพือ่ ความเข้าใจของผู้บริโภค แต่จะต้องมีขนาดตัวอักษรเล็กกว่าภาษาเกาหลี
ต้องติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่เป็นหน่วยย่อยที่สุด (Minimum unit) ที่วางจ�ำหน่าย
ฉลากจะต้องพิมพ์ ปิดผนึก หรือประทับตราด้วยสีที่สังเกตเห็นง่าย ไม่หลุดลอกเมื่อสัมผัสน�้ำ
ต้องประกอบด้วย
รายละเอียดที่ต้องแสดงบนฉลากสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ
1 ชื่อผลิตภัณฑ์
2 สถานที่ผลิต
3 วันหมดอายุ ค�ำแนะน�ำในการใช้และการเก็บรักษา
4 ส่วนประกอบ
5 ข้อมูลโภชนาการ
6 ข้อมูลด้านสรรพคุณ
7 วัตถุดิบ
8 ข้ อ ความที่ บ ่ ง ชี้ ว ่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ ไ ม่ ไ ด้ มี ส รรพคุ ณ ทางยาที่ ใ ช้ ป ้ อ งกั น หรื อ
รักษาโรค (not medicines for preventing or treating a disease)
9 ข้อความอื่นๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนดเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ
10 หากผลิตภัณฑ์มสี ว่ นประกอบจากสัตว์ ต้องระบุชอื่ ส่วนประกอบ แหล่งที่มา
ขององค์ประกอบที่ผลิต/สกัดจากสัตว์ บนฉลาก
11 หากผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของสารก่อภูมิแพ้ หรือมีปริมาณคาเฟอีนสูง
(High Caffeine Content) ต้องระบุลงในฉลากสินค้าด้วย
ทั้งนี้ การกล่าวอ้างสรรพคุณและการแสดงข้อความบนฉลากต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และต้องไม่แสดงข้อความทีเ่ กินจริงหรือท�ำให้เกิดความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ น เกินจริง หรือเกิดความสับสน ทัง้ นี้
การแสดงฉลากส�ำหรับสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ส่งออกจะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงและความคืบหน้า
จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบของเกาหลีใต้หรือประสานงานกับผู้น�ำเข้าอยู่เสมอ
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2) บริเวณที่ติดฉลาก ต้องเป็นบริเวณที่สังเกต
เห็นได้ง่ายที่สุดของสินค้า

3) ขนาดตัวอักษร

ข้อความ “Health
Functional
Food”
และ ปริมาณสุทธิ
d

He
a

F u n c t i o n al F

oo

l th

ไม่ต�่ำกว่า
12 point

ชื่อสินค้า

ขนาดอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของ
ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
บนฉลากหรือมีขนาดอักษร
อย่างน้อย ไม่ต�่ำกว่า 7 point
และขนาดอักษรของ
ข้อความอื่นๆ ควรมีขนาด
มากกว่า 6 point

NUTRITION FACT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
INGREDIENT : GINSENG
PRODUCTION DATE :

PR
OD

EA
U C T O F KO R

ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต
วันหมดอายุ สรรพคุณ
ของสินค้า ปริมาณที่
แนะน�ำส�ำหรับการบริโภค
และค�ำกล่าวอ้าง
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5.3 รายละเอียดฉลากสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ
กระทรวง MFDS ของเกาหลีใต้ ได้กำ� หนดมาตรฐานการติดฉลากอาหารเพือ่ สุขภาพเพือ่ เป็นข้อบังคับ
ให้ผผู้ ลิตและผูจ้ ำ� หน่ายแสดงข้อมูลทีถ่ กู ต้องแก่ผบู้ ริโภค โดยจะต้องมีเครือ่ งหมายและฉลากทีแ่ สดงข้อมูล ดังนี้
1) ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์แสดงข้อความ “Health Functional Food”

2) ชื่อสินค้า
ชือ่ สินค้าควรเป็นชือ่ ทีบ่ ง่ บอกถึงลักษณะของสินค้าและเป็นชือ่ ทีไ่ ด้รบั การบันทึกในใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจ หรือชือ่ ในรายงานการผลิต หรือรายงานการส่งออก รวมถึงไม่เป็นชือ่ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือ
สับสนต่อผูบ้ ริโภคหากชือ่ ทีใ่ ช้นำ� เข้าสินค้าเป็นภาษาเกาหลี ชือ่ บนฉลากทีเ่ ป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็น
ภาษาเกาหลีดว้ ยเช่นกัน
3) ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตและผู้น�ำเข้า
ชือ่ และทีอ่ ยูข่ องบริษทั ผูผ้ ลิตสินค้าจะต้องเป็นชือ่ และทีอ่ ยูเ่ ดียวกันกับทีร่ ะบุในใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจ หรือเป็นทีอ่ ยูท่ สี่ ามารถเปลีย่ นหรือส่งคืนสินค้าได้
ชื่อและที่อยู่ของบริษัทผู้น�ำเข้าสินค้าจะต้องเป็นชื่อและที่อยู่เดียวกันกับที่ระบุในหนังสือรับรอง
และอาจมีชอื่ ประเทศผูส้ ง่ ออกและบริษทั ผูผ้ ลิตสินค้าตามหลัง ในกรณีนหี้ ากชือ่ ประเทศผูส้ ง่ ออกและบริษทั
ผูผ้ ลิตสินค้าเป็นภาษาต่างประเทศไม่จำ� เป็นต้องระบุเป็นภาษาเกาหลี
หลั ง อั ก ษรมี ข นาด 10 pt ฉล
ตําแหนงทีผูบริโภคสามารถเห็น

ึงการ ติดฉล ากจ ะตองร ะบุคํา ว
*ขอมลูอื่นๆ จะตองระบตุามมาตรฐซModiﬁed
าน Food” ห รื อ “F
Modiﬁed OO” โด
การตดิฉลากอาหารอยางละเอยีดยGenetically
ืนยันไดวาใชวัตถุดิบทีมีการดัด
จะต องร ะบุ ว า “Has possib
Genetically Modiﬁed OO”

คำแนะนำสำหรบัการบรโิภค

Contents
วนัหมดอายุ และ
วิธกีารจดัเกบ็อาหาร

ชื่อผลติภณ
ั ฑ
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4. วนัหมดอายุ และวธิกีารจดัเก็บอาหา
่อสขุ(สภารบาญัพ)
5.เพื
Contents

ผลติภณ
ั ฑนไีมใชผลติภณ
ั ฑทใีชในการปองกนัหรอืรกัษาโรค

ระบขุอความวา ผลติภณ
ั ฑนี้
ไมใชผลติภณ
ั ฑทีใี่ ชในการปองกนั
หรอืรกัษาโรค
สถานที่ีตั้งธรุกจิ ขอมลู Functional

Ø การตดิฉลากอาหารเพอืสขุภาพ ตาม Healt
Functional Food Labeling Standard ซงึ
ดานอาหาร เพือสขุภาพจากหนวยงาน MFDS
จะตองผานการอนญ
ุ าตตามขอกาํหนดของหน
โดยกาํหนดใหระบุขอมลูในการตดิฉล
1. รปูฉลากอาหารเพือสขุภาพ

6. ขอมลูทางโภชนาการ
7. ขอมลู Functional
8. คาํแนะนําสาํหรบัการบรโิภค
9. วตัถดุบิ
10. ระบขุอความวา ผลติภณ
ั ฑนีไมใชผลิ
11. ขอมลูอนืๆ จะตองระบตุามมาตรฐาน

วตัถดุบิ
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4) วันหมดอายุและวิธีจัดเก็บสินค้า
วันหมดอายุสามารถระบุได้ดงั นี้
“until 00year 00month 00date” หรือ “yy.mm.dd”
“until 0000year 00month 00date” หรือ “yyyy.mm.ddd”
ในกรณีทวี่ นั หมดอายุอา้ งอิงจากวันทีผ่ ลิต ให้ระบุดงั นี้
“within 00 days from the date of manufacture” ถ้าวันหมด
อายุนบั จากวันทีผ่ ลิตน้อยกว่า 1 เดือน
“within 00 months from the date of manufacture”ถ้าวัน
ทีห่ มดอายุนบั จากวันทีผ่ ลิตน้อยกว่า 12 เดือน
“within 00 years from the date of manufacture” ถ้าวันหมด
อายุนบั จากวันทีผ่ ลิต 1 ปี ขึน้ ไป
ถ้าสินค้ามีเงื่อนไขเฉพาะในการเก็บรักษา ให้ระบุไว้คู่กับวันหมดอายุ และถ้าต้องเก็บสินค้าไว้
ในตู้เย็นให้ระบุข้อความว่า “keep frozen” หรือ “keep refrigerated” และระบุอุณหภูมิที่เหมาะสม
ในการเก็บรักษา
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5) ปริมาณสุทธิ
ระบุเป็นน�ำ้ หนัก ปริมาตร หรือเป็นหน่วยนับ ตามลักษณะของสินค้า
สินค้าทีเ่ ป็นของแข็ง
หรือกึง่ แข็ง

สินค้าทีเ่ ป็น
ของเหลว

สินค้าทีเ่ ป็นของผสมระหว่าง
ของแข็งและของเหลว

ระบุเป็นปริมาตร

ระบุเป็นน�ำ้ หนักหรือปริมาตร

젤리

ระบุเป็นน�ำ้ หนัก

ถ้าปริมาณสุทธิระบุเป็นหน่วยนับ ให้ระบุนำ�้ หนักหรือปริมาตรในวงเล็บด้วย
ในกรณีทสี่ นิ ค้ามีลกั ษณะเป็นเม็ด จ�ำนวนเม็ดของสินค้าคือปริมาณน�ำ้ หนักทัง้ หมดภายในบรรจุภณ
ั ฑ์
แต่ถา้ สินค้าเป็นแคปซูล ให้ระบุจำ� นวนแคปซูลและปริมาณสุทธิโดยไม่รวมน�ำ้ หนักของวัสดุทหี่ อ่ หุม้
6) ข้อมูลสรรพคุณของสินค้า
ข้อมูลสรรพคุณของสินค้าจะต้องระบุลงบนฉลาก โดยแสดงสรรพคุณขององค์ประกอบของสินค้า
องค์ประกอบทางเคมีของส่วนผสม และข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง สรรพคุณของสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคจะได้รบั จะต้อง
เปรียบเทียบต่อปริมาณหนึง่ หน่วยบริโภค
การกล่าวอ้างด้านสุขภาพ จ�ำแนกเป็น

1

การกล่าวอ้างด้านโภชนาการ เช่น ส่งเสริมกระบวนการท�ำงาน
ของอวัยวะและระบบต่างๆ ภายในร่างกาย
การกล่าวอ้างอืน่ เช่น มีสรรพคุณทีช่ ว่ ยรักษา
ฟืน้ ฟู สร้างเสริมสุขภาพ

3
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การกล่าวอ้างถึงการลดความเสี่ยงจากโรคหรือปัญหาด้านสุขภาพ
โดยการกล่าวอ้างสรรพคุณของสินค้าจะต้องสอดคล้องกับหลักการ
ดังต่อไปนี้
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3.1 สินค้าจะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานตามกฎระเบียบอาหารเพือ่ สุขภาพ
3.2 ข้อมูลสรรพคุณของสินค้าจะต้องได้รบั การยืนยันจากข้อพิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์
3.3 ข้อมูลโภชนาการจะต้องอ้างอิงจากข้อมูลโภชนาการทีค่ วรได้รบั ต่อวัน
3.4 สินค้าจะต้องไม่มสี ว่ นผสมทีก่ อ่ ให้เกิดโรคหรือท�ำให้อาการเจ็บป่วยแย่ลง
3.5 การกล่าวอ้างด้านสุขภาพจะต้องไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผบู้ ริโภค เช่น การส่งเสริมให้บริโภค
ในปริมาณทีม่ ากกว่าปริมาณทีค่ วรบริโภคต่อวัน การกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทชี่ ว่ ยในการควบคุมน�ำ้ หนัก
3.6 ส่วนผสมทีม่ กี ารกล่าวอ้างด้านสุขภาพจะต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการอาหารและยา
3.7 ข้อความทีก่ ล่าวถึงสรรพคุณของสินค้าหรือข้อความทีเ่ ป็นการกล่าวอ้างด้านสุขภาพจะต้องผ่าน
การพิจารณาตามข้อก�ำหนดในระเบียบว่าด้วยการติดฉลากอาหารเพือ่ สุขภาพ
7) ปริมาณทีแ่ นะน�ำส�ำหรับการบริโภค วิธกี ารบริโภค หรือค�ำเตือนส�ำหรับการบริโภค
บนฉลากจะต้องระบุปริมาณทีแ่ นะน�ำส�ำหรับการบริโภคต่อครัง้ ความถีใ่ นการบริโภค วิธกี ารบริโภค
ค�ำเตือนส�ำหรับผูบ้ ริโภคบางกลุม่ ผลข้างเคียงจากการการบริโภคร่วมกับผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ และผลข้างเคียงอืน่
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการบริโภค
8) วัตถุดบิ
วัตถุดิบที่เป็นสรรพคุณของสินค้าให้ระบุเป็นล�ำดับแรก ตามด้วยชื่อวัตถุดิบที่เหลือตามสัดส่วน
ทีใ่ ช้ วัตถุดบิ ทีไ่ ม่หลงเหลือในผลิตภัณฑ์ขนั้ สุดท้ายไม่จำ� เป็นต้องระบุ
วัตถุดบิ ทีเ่ กิดจากการผสมกันของวัตถุดบิ สองชนิดขึน้ ไปให้ระบุชอื่ วัตถุดบิ ทีเ่ ป็นส่วนผสมในวงเล็บ
เว้นแต่วา่ วัตถุดบิ ผสมดังกล่าวมีปริมาณน้อยกว่า 5% หรือชือ่ ของวัตถุดบิ สามารถเข้าใจได้วา่ เกิดจากการผสม
ของวัตถุดบิ ใดบ้าง จะไม่จำ� เป็นต้องระบุชอื่ วัตถุดบิ ทีเ่ ป็นส่วนผสม
หากผลิตภัณฑ์มสี ว่ นผสมทีอ่ าจก่อให้เกิดอาการแพ้ จะต้องระบุลงบนฉลากด้วย
9) ค�ำกล่าวอ้างอืน่ ๆ
บนฉลากจะต้องมีขอ้ ความก�ำกับว่า “ผลิตภัณฑ์นไี้ ม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการป้องกันหรือรักษาโรค”

ตัวอย่างการแสดงฉลาก
บนผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ สุขภาพ
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6

การติดฉลาก
สินค้าปศุสัตว์

ข้อก�ำหนดการติดฉลากส�ำหรับสินค้าปศุสัตว์ รวมถึงเนื้อ ผลิตภัณฑ์จากนมและไข่ คล้ายกันกับ
ข้อก�ำหนดการติดฉลากส�ำหรับสินค้าอาหารทั่วไป กล่าวคือจะต้องระบุลงบนฉลากเป็นภาษาเกาหลี
แต่สามารถใช้ภาษาอืน่ ควบคูก่ นั ได้เพือ่ ความเข้าใจของผูบ้ ริโภคโดยมีรายละเอียดทีต่ อ้ งระบุลงบนฉลากดังนี้

6.1 ข้อมูลบนฉลาก
เจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การผลิต หรือด�ำเนินการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จะต้อง
แสดงข้อมูลดังต่อไปนี้
1 ชื่อผลิตภัณฑ์
2 ประเภทของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
3 ชื่อและที่อยู่ของบริษัทผู้ผลิตและผู้น�ำเข้า
4 วันที่ผลิต (เฉพาะไอศกรีม)
5 วันหมดอายุ
6 ปริมาณสุทธิและจ�ำนวนพลังงานที่จะได้รับต่อหนึ่งหน่วยบริโภค (เฉพาะสินค้าทีก่ �ำหนดให้ระบุ
ข้อมูลโภชนาการบนฉลาก)
7 วัตถุดิบและปริมาณ
8 ส่วนผสมและปริมาณ (เฉพาะสินค้าทีใ่ ช้ชอื่ ส่วนผสมเป็นส่วนหนึง่ ของชือ่ สินค้า หรือเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ต้องระบุชื่อเฉพาะของส่วนผสมบนฉลาก)
9 ข้อมูลโภชนาการ (ในบางผลิตภัณฑ์)
10 ข้อมูลอื่นตามข้อบ่งชี้ของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แต่ละชนิด

6.2 วิธีการติดฉลาก
1 ต้องติดฉลากลงบนตัวสินค้าที่เป็นหน่วยย่อยที่สุดที่วางจ�ำหน่าย
2 ในกรณีที่หน่วยย่อยของสินค้ามีมากกว่าสองชิ้นขึ้นไป (มีห่อด้านใน) ห่อด้านในจะต้องระบุชื่อ

สินค้า ปริมาณสุทธิ แคลอรี่ วันหมดอายุ ส่วนประกอบทางโภชนาการ
ั ฑ์ดา้ นในสามารถมองเห็นได้จากด้านนอก อาจไม่จำ� เป็นต้องติดฉลากทีบ่ รรจุภณ
ั ฑ์
3 หากบรรจุภณ
ด้านในก็ได้ และหากสินค้ามีวันหมดอายุที่แตกต่างกัน ให้ระบุวันหมดอายุที่สั้นที่สุด
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4 ติดฉลากในบริเวณที่ผู้บริโภคสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย สีฉลากตัดกับพื้นหลัง และฉลากหลัก

ควรจัดให้อยู่ตรงกลาง

ทัง้ นี้ ชือ่ สินค้า วันหมดอายุ และข้อมูลบนฉลาก สามารถระบุเป็นตัวอักษรเบรลล์เพิม่ เติมด้วยได้
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้พิการทางสายตา หรือพิมพ์อักษรเบรลล์บนสติกเกอร์แล้วแปะลงบน
บรรจุภัณฑ์รายละเอียดตามตาราง
ฉลาก

ข้อมูล

ขนาดตัวอักษร (point)

1) พื้นที่ฉลากหลัก
(principal display panel)

- ชื่อสินค้า
- ประเภทของสินค้าปศุสัตว์
- ปริมาณสุทธิและแคลอรี่
ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

- ไม่ต�่ำกว่า 12
- ไม่ต�่ำกว่า 12
- ไม่ต�่ำกว่า 12

2) พืน้ ทีฉ่ ลากแสดงรายละเอียด
สินค้า
(centralized labeling panel)

- วันที่ผลิต (หรือสามารถระบุบน
พื้นที่ฉลากหลักได้)
- วันหมดอายุ (หรือสามารถระบุบน
พื้นที่ฉลากหลักได้)
- ชื่อวัตถุดิบและปริมาณ
- ชื่อส่วนผสมและปริมาณ

- ไม่ต�่ำกว่า 10

- ชื่อบริษัทผู้ผลิตและที่อยู่
- ข้อมูลโภชนาการ
- ค�ำเตือน
- ข้อมูลอื่นๆ

- ไม่ต�่ำกว่า 6
- ไม่ต�่ำกว่า 8
- ไม่ต�่ำกว่า 8
- ไม่ต�่ำกว่า 6

3) พื้นที่ฉลากอื่นๆ
(other labeling panel)

- ไม่ต�่ำกว่า 10
- ไม่ต�่ำกว่า 7
- ไม่ต�่ำกว่า 7

หมายเหตุ: ในกรณีที่พื้นผิวของบรรจุภัณฑ์มีขนาดเล็กกว่า 150 ตารางเซนติเมตร ให้ข้อความบนฉลาก
มีขนาด ดังนี้
วันที่ผลิตและวันหมดอายุ ขนาดอักษรไม่ต�่ำกว่า 8 point
ชื่อสินค้าและปริมาณสุทธิ ขนาดอักษรไม่ต�่ำกว่า 5 point
ส่วนประกอบทางโภชนาการและค�ำเตือน ขนาดอักษรไม่ต�่ำกว่า 6 point
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6.3 รายละเอียดการติดฉลากสินค้าปศุสัตว์
1. ชื่อสินค้า
1 ชื่อสินค้าจะต้องเป็นชื่อที่ลงทะเบียนและได้รับการอนุญาตจากกระทรวง MFDS
2 ชือ่ ของสินค้าหมายรวมถึง สัญลักษณ์ โลโก้ เครื่องหมายการค้า
3 ในกรณีทมี่ กี ารน�ำชือ่ วัตถุดบิ หรือส่วนผสมมาใช้เป็นส่วนหนึง่ ของชือ่ สินค้า ต้องแสดงฉลากดังนี้

ในกรณีทใี่ ช้วตั ถุดบิ หรือส่วนผสมทีใ่ ช้ในกระบวนการจัดการสินค้าหรือการผลิต เป็นส่วนหนึง่
ของชือ่ สินค้า ต้องแสดงชือ่ วัตถุดบิ หรือส่วนผสม (รวมถึงปริมาณทีใ่ ช้) บนฉลากด้วยขนาดอักษรไม่ตำ�่ กว่า 12 point
ในกรณีทใี่ ช้ชอื่ วัตถุดบิ หลายชนิดมาเป็นส่วนหนึง่ ของชือ่ สินค้า ปริมาณรวมของวัตถุดิบต้อง
มากกว่า 15% ของปริมาณสินค้าทั้งหมด โดยให้ระบุชื่อและปริมาณของวัตถุดิบนั้นลงบนฉลากด้วย
ในกรณีที่ใช้สารแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์มาเป็นชื่อสินค้า (หรือส่วนหนึ่งของชื่อ) ต้องระบุค�ำว่า
“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
4 ชื่อสินค้าน�ำเข้าที่เป็นภาษาต่างประเทศ หากต้องการแปลเป็นภาษาเกาหลีสามารถท�ำได้ โดย
ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดในข้อ 1) - 3) ด้านบน และให้ระบุชื่อสินค้าที่เป็นภาษาต่างประเทศ
ไว้ด้วย
5 ห้ามแสดงข้อความต่อไปนี้
ข้อความทีส่ ร้างความสับสนหรือเข้าใจผิดแก่ผบู้ ริโภค
ข้อความทีอ่ าจสร้างความสับสนหรือท�ำให้เข้าใจผิดกับสินค้าปศุสตั ว์ประเภทอืน่
ข้อความทีเ่ ข้าข่ายการโฆษณาเกินจริง

2. ประเภทของสินค้าปศุสัตว์
1 สินค้าทีถ่ กู จัดประเภทไว้แล้วตามมาตรฐานการแปรรูปและลักษณะของส่วนผสม (Processing

Standards and Ingredient Specification) ควรระบุประเภทนัน้ ไว้บนฉลากด้วย ส�ำหรับสินค้าปศุสตั ว์ทไี่ ม่ได้
ถูกจัดประเภทไว้ให้จ�ำแนกตามชนิดของสินค้าปศุสัตว์นั้น
2 เนือ้ สัตว์ทบี่ รรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ เนือ้ ปรุงรสทัง้ แบบสดและปรุงสุก และเนือ้ ทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ
ต้องระบุชนิดของเนื้อและชิ้นส่วนของสินค้า
หากชนิดของเนื้อและชิ้นส่วนของสินค้าได้ถูกระบุไว้โดยกระทรวง MFDS แล้ว ตาม “meat
cut, grade, type’s classification methods” ให้ใช้ตามที่ MFDS ระบุ
หากสินค้าประกอบด้วยชิ้นส่วนมากกว่า 1 ชนิดและไม่สามารถระบุได้ ให้จำ� แนกประเภท
สินค้าตามการน�ำไปใช้
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หากชนิดของเนือ้ สัตว์หรือชิน้ ส่วนได้ถกู น�ำมาใช้เป็นชือ่ สินค้าหรือส่วนหนึง่ ของชือ่ สินค้าแล้ว
ไม่จ�ำเป็นต้องระบุชนิดและชิ้นส่วนอีกก็ได้

3. ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตและผู้น�ำเข้า
เนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการบรรจุและสินค้าปศุสัตว์แปรรูป: ระบุชื่อและที่อยู่ของบริษัทผู้ผลิต
ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่อนุญาตให้ผลิตสินค้า
เนื้อน�ำเข้าจากต่างประเทศ: ระบุชื่อและที่อยู่ของบริษัทผู้ผลิตและผู้น�ำเข้า ทั้งนี้ หากชื่อและ
ที่อยู่ของบริษัทผู้ผลิตเป็นภาษาต่างประเทศ ไม่จ�ำเป็นต้องแปลเป็นภาษาเกาหลี
ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้าปศุสตั ว์: ระบุชอื่ และทีอ่ ยูข่ องบริษทั ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายตามทีไ่ ด้แจ้งไว้กบั หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องระบุชื่อและที่อยู่ของบริษัทผู้ผลิตสินค้าด้วย
นอกเหนือจากที่อยู่ของธุรกิจตามข้างต้นแล้ว จะระบุที่อยู่ส�ำหรับส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้าไว้บน
ฉลากด้วยก็ได้
ในกรณีทตี่ อ้ งการระบุชอื่ และทีอ่ ยูข่ องร้านค้า/ธุรกิจทีน่ อกเหนือจากทีร่ ะบุดา้ นบน สามารถกระท�ำได้
โดยใช้ขนาดอักษรที่เท่ากันหรือเล็กกว่า

4. วันที่ผลิต
1 ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ต้องแสดงวันที่ผลิต: ไอศกรีม
2 วิธีการติดฉลาก

2.1) ต้องระบุวันที่ผลิต ณ จุดที่บรรจุสินค้าเสร็จสิ้น หรือหากสินค้าต้องผ่านกระบวน
การสเตอริไลซ์ (Sterilization) หรือฆ่าเชื้อหลังการบรรจุ ให้ระบุวันที่ผลิตหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ
สเตอริไลซ์หรือฆ่าเชื้อ
2.2) ระบุวันที่ผลิต ดังนี้
00year 00month 00date
0000year 00month 00date
00year 00month
0000year 00month

00.00.00
0000.00.00
00.00
0000.00

3 หากสินค้ามีวันหมดอายุต�่ำกว่า 3 เดือน ไม่จ�ำเป็นต้องระบุปีในวันที่ผลิตก็ได้
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5. วันหมดอายุ
1 ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ต้องแสดงวันหมดอายุ: สินค้าปศุสัตว์ทุกชนิด ทั้งนี้ หากเป็นไอศกรีมจะ

ไม่ระบุวันหมดอายุก็ได้
2 วิธีการติดฉลาก
2.1) ระบุวันหมดอายุ ดังนี้

“by 00year 00month 00date” “by 00.00.00”
“by 0000year 00month 00date” “by 0000.00.00”
2.2) ในกรณีที่ใช้วันที่ผลิตเป็นตัวบอกวันหมดอายุให้ระบุดังนี้
“for 00 days from the manufacture date”
“for 00 months from the manufacture date”
“for 00 years from the manufacture date”
2.3) หากสินค้ามีวันหมดอายุต�่ำกว่า 3 เดือน ไม่จ�ำเป็นต้องระบุปีก็ได้
2.4) หากล�ำดับวันที่ของประเทศผู้ผลิตแตกต่างจากมาตรฐานที่ระบุในข้อ 2.1) ให้ระบุล�ำดับ
ในรูปแบบ ปี เดือน วัน เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่าย และหากระบุวันหมดอายุเพียงปีและเดือน ระบุวันที่
หมดอายุโดยใช้วันที่ 1 ของเดือนที่หมดอายุนั้น
3 ในกรณีทมี่ เี งือ่ นไขในการเก็บรักษาให้ระบุไว้กบั วันหมดอายุดว้ ย เช่น หากสินค้าทีต่ อ้ งเก็บรักษา
ด้วยการแช่เย็นหรือเยือกแข็ง ต้องระบุอุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บรักษาหรือข้อความ เช่น “Refrigeration”
“Freezer-storage”
4 หากสินค้าในบรรจุภัณฑ์เดียวกันมีวันหมดอายุที่แตกต่างกัน ให้ระบุวันหมดอายุที่สั้นที่สุด

6. ปริมาณสุทธิ
1 หน่วยของปริมาณขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้า เช่น น�้ำหนัก ปริมาตร จ�ำนวนนับ หากสินค้า

เป็นของแข็งหรือกึ่งแข็งให้ระบุเป็นน�้ำหนัก หากเป็นของเหลวให้ระบุเป็นปริมาตร หากเป็นของผสมที่เป็น
ของแข็งและของเหลวรวมกันให้ระบุเป็นน�้ำหนักหรือปริมาตร และในกรณีที่ระบุด้วยจ�ำนวนนับให้ระบุ
น�้ำหนักหรือปริมาตรในวงเล็บ
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2 สินค้าปศุสตั ว์แปรรูปทีบ่ รรจุรวมมากับของเหลวทีต่ อ้ งเททิง้ ก่อนบริโภค (ไม่รวมถึงสินค้าทีท่ ำ� ให้
เกิดของเหลวได้เองตามธรรมชาติของสินค้า) ต้องระบุน�้ำหนักของสินค้าปศุสัตว์นั้นโดยไม่รวมของเหลว
ที่บรรจุมากับสินค้า
3 การระบุปริมาณสุทธิให้ระบุปริมาณแคลอรี่และปริมาณต่อหนึ่งหน่วยบริโภคไว้ในวงเล็บ เช่น
300 g (720 kcal/per serving size 100 g)

7. ชื่อวัตถุดิบ ชื่อส่วนผสม และปริมาณ
1 วิธีการติดฉลาก

1.1) ให้ระบุวตั ถุดบิ และส่วนผสมทุกชนิด ยกเว้นน�ำ้ บริสทุ ธิ์ (purified water) ทีไ่ ม่เหลือตกค้าง
ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย โดยเรียงล�ำดับตามปริมาณที่ใช้มากที่สุด หากมีส่วนผสมที่มีปริมาณน้อยกว่า 2%
ของน�้ำหนักสินค้าสามารถระบุโดยไม่ต้องเรียงล�ำดับตามปริมาณก็ได้
1.2) สินค้าทีม่ ขี นาดฉลากเล็กกว่า 30 ตารางเซนติเมตร ให้ระบุชอื่ วัตถุดบิ ไม่ตำ�่ กว่า 5 รายการ
โดยไม่รวมน�้ำบริสุทธิ์
1.3) ในกรณี ที่ วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ส่ ว นผสมท� ำ มาจากส่ ว นประกอบหลายชนิ ด ให้ ร ะบุ ชื่ อ ของ
ส่วนประกอบอย่างน้อย 5 รายการ (ไม่รวมน�้ำบริสุทธิ์) ไว้ในวงเล็บตามหลังชื่อวัตถุดิบหรือส่วนผสมนั้น
โดยเรียงล�ำดับตามปริมาณทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ และถ้ามีการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่มผี ลเมือ่ บริโภค จะต้องระบุชอื่
วัตถุเจือปนอาหารชนิดนั้นด้วย
2 วิธีการติดฉลากอื่นๆ

2.1) ในกรณีที่ใช้วัตถุดิบในอาหารประเภท composite food ในสัดส่วนที่น้อยกว่า 5% ของ
น�้ำหนักวัตถุดิบทั้งหมดจะระบุเฉพาะชื่อของวัตถุดิบนั้นก็ได้
2.2) หากเป็นน�้ำมันและไขมันที่บริโภคได้ สามารถระบุชื่อของน�้ำมันหรือไขมันนั้นได้ (ยกเว้น
น�้ำมันมะกอก) หากเป็นน�้ำมันที่ผ่านกระบวนการไฮโดรจีเนชัน ให้ระบุข้อความว่า Hydrogenated oil หรือ
Partially Hydrogenated oil เช่น Vegetable oil (Partially Hydrogenated oil) หรือ Soybean Partially
Hydrogenated Oil
2.3) แป้ง สามารถระบุชื่อของแป้งได้ เช่น 000 Starch
2.4) ผลไม้ที่ผสมน�้ำตาลน้อยกว่า 10% ของอัตราส่วนน�้ำหนัก สามารถระบุเป็น “Sugaring
Fruit” ได้
2.5) การติดฉลากวัตถุเจือปนอาหารให้ระบุตามมาตรฐานการติดฉลากอาหาร
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2.6) หากไม่ได้ใช้วตั ถุเจือปนอาหารโดยตรงในการผลิตสินค้าปศุสตั ว์ แต่เป็นวัตถุเจือปนอาหาร
ที่ตกค้างมาจากวัตถุดิบ โดยไม่ก่อให้เกิดผลในสินค้าขั้นสุดท้าย ก็ไม่จ�ำเป็นต้องระบุชื่อวัตถุเจือปนอาหาร
ที่ตกค้างนั้น
2.7) ในกรณีทใี่ ช้วตั ถุเจือปนอาหารทีม่ าจากธรรมชาติ ให้ระบุวา่ “natural flavoring substances”
หรือระบุชอื่ วิทยาศาสตร์ของวัตถุเจือปนอาหารนัน้ และหากมีการใช้ combined congener ให้ระบุชอื่ ของ
combined congener นั้น เช่น Combined congener (00 scent)
3 กรณีที่มีส่วนผสม ที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ ต้องระบุไว้บนฉลากแม้จะใช้ในปริมาณน้อย
4 หากมีการระบุปริมาณของสารสกัดหรือองค์ประกอบละลายน�ำ้ จะต้องระบุปริมาณของวัตถุดบิ
ที่น�ำมาสกัดไว้ด้วย

8. ข้อมูลโภชนาการ

วันผลิตและ
วันหมดอายุ

돼지
고기

ชื่อ

er Pork

Black Pepp

855 kcal

지방
%, 포화
, 단백질 44 륨 3 %.
설탕 3 %
21 %, 나트
콜레스테롤

12 %,

xx

x xxxxxxxx

xxxxxx

500 g

แคลอรี่
ร้อยละของ
โภชนาการตาม
ปริมาณสาร
อาหารอ้างอิง

: 20.02.27
제조 일자
20.03.01
만료일:

ปริมาณ

ผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์ทตี่ อ้ งติดฉลากจะต้องแสดงข้อมูลดังนี้ แคลอรี่ คาร์โบไฮเดรต น�ำ้ ตาล โปรตีน
ไขมัน ไขมันอิม่ ตัว ไขมันทรานส์ คอเลสเตอรอล และโซเดียม โดยระบุชอื่ ปริมาณ และร้อยละของโภชนาการ
ตามปริมาณสารอาหารอ้างอิง
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6.4 มาตรฐานการติดฉลากสินค้าปศุสัตว์จ�ำแนกตามประเภทสินค้า
ประเภทของสินค้าปศุสัตว์
A) ไข่ไก่ทั้งเปลือก

มาตรฐานการติดฉลาก
1 ข้อมูลบนฉลาก

1.1) ต้องระบุวันหมดอายุ ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่าย
ชื่อสินค้า ปริมาณ และข้อมูลอื่นๆ บนบรรจุภัณฑ์หน่วยย่อยที่สุด
(minimum unit) ทีว่ างจ�ำหน่าย ในกรณีทมี่ กี ารระบุชอื่ ผูผ้ ลิตบนเปลือกไข่
เป็นภาษาเกาหลีแล้ว สามารถพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ได้ว่า “indicated
on eggshell separately”
1.2) ต้องระบุชอื่ ผูผ้ ลิตบนเปลือกไข่ดว้ ย หากต้องการระบุวนั ออกไข่
สามารถระบุได้ ดังนี้ “00year 00month 00date” “00.00.00”
“0000year 00month 00date” “0000.00.00” “00month
00date” หรือ “00.00”
ทั้งนี้ ส�ำหรับบรรจุภัณฑ์หน่วยย่อยที่สุด ให้ใส่วันออกไข่ในวงเล็บ
หลังชือ่ ผูผ้ ลิต และหากระบุสญ
ั ลักษณ์บริษทั ผูผ้ ลิตแทนการใส่ชอื่ ผูผ้ ลิต
จะต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดการติดฉลากส�ำหรับสินค้าไข่ไก่
2 ขั้นตอนการติดฉลาก
2.1) ฉลากบนบรรจุภัณฑ์หน่วยย่อยที่สุดจะต้องพิมพ์ด้วยหมึก
ตราประทับ หรือสัญลักษณ์ที่คงทนไม่หลุดลอกง่าย
2.2) ฉลากทีต่ ดิ บนเปลือกไข่จะต้องใช้การประทับตราหรือหมึกพิมพ์
และเป็นไปตามข้อก�ำหนดการติดฉลากส�ำหรับสินค้าปศุสัตว์
2.3) ขนาดตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ์ (หากพิมพ์ข้อมูลบนเปลือกไข่
สามารถใช้ขนาดอักษร ไม่ต�่ำกว่า 6 point ได้)
ชื่อสินค้า และปริมาณสุทธิ ขนาดอักษรไม่ต�่ำกว่า 12 point
วันที่ออกไข่ และวันหมดอายุ ขนาดอักษรไม่ต�่ำกว่า 10 point
ชื่อผู้ผลิต ผู้จัดจ�ำหน่ายและที่อยู่ และข้อมูลอื่นๆ ขนาดอักษร
ไม่ต�่ำกว่า 6 point
2.4) สามารถใช้เป็นสติกเกอร์ติดแทนการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ได้
ในกรณี ดังนี้
ไม่สามารถพิมพ์ดว้ ยหมึก ตราประทับ หรือสัญลักษณ์ลงบนบรรจุภณ
ั ฑ์
ได้โดยตรง
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สินค้านัน้ ไม่ได้จำ� หน่ายให้กบั ผูบ้ ริโภคโดยตรง แต่จะน�ำไปใช้เป็น
วัตถุดิบในสินค้าอื่น
หน่วยงานผู้มีอ�ำนาจพิจารณาแล้วว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เกี่ยวข้อง
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”
หากใช้วนั ออกไข่เป็นตัวระบุวนั หมดอายุ ให้ระบุวา่ “for 00days
from the laying date” หรือ “for 00month from the laying
date”
3.3) ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่าย
ชือ่ ผูผ้ ลิต สามารถระบุเป็นชือ่ เจ้าของฟาร์มหรือชือ่ ฟาร์มแทนได้
และสามารถแสดงชื่อโดยใช้สติกเกอร์ติดแทนได้
ชือ่ และทีอ่ ยูผ่ จู้ ำ� หน่าย ให้ระบุตามข้อมูลทีแ่ จ้งไว้กบั หน่วยงานรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
หากผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่าย เป็นรายเดียวกันไม่ต้องระบุชื่อผู้ผลิต
ก็ได้
3.4) ชือ่ สินค้าควรเป็นชือ่ เฉพาะและสามารถแสดงไว้กบั สัญลักษณ์
โลโก้ หรือเครื่องหมายการค้า
3.5) ปริมาณสุทธิสามารถระบุเป็นจ�ำนวนนับได้ โดยให้ระบุนำ�้ หนัก
ในวงเล็บ
3.6) ข้อมูลอื่นๆ บนฉลาก
เงื่อนไขการเก็บรักษาสินค้าและอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อรักษา
คุณภาพสินค้า
ควรแสดงค�ำแนะน�ำโดยระบุว่า “Please keep the product
in the refrigerator after purchase”
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4 หากต้องการระบุข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ จะต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานทั่วไปส�ำหรับการติดฉลากสินค้าปศุสัตว์
B) เนื้อไก่และเป็ด

1 ข้อมูลบนฉลาก

หากเจ้าของโรงเชือดเป็นผูบ้ รรจุสนิ ค้าเนือ้ ไก่/เป็ดลงในบรรจุภณ
ั ฑ์เอง
จะต้องแสดงเครือ่ งหมายทีผ่ า่ นการตรวจสอบแล้ว (pass mark) ชือ่ และ
ทีอ่ ยูโ่ รงงาน วันทีผ่ ลิต วันหมดอายุ เงือ่ นไขการเก็บรักษา และปริมาณสุทธิ
2 ขั้นตอนการติดฉลาก
2.1) ฉลากจะต้องพิมพ์ดว้ ยหมึก ตราประทับ หรือสัญลักษณ์ทคี่ งทน
ไม่หลุดลอก
2.2) ขนาดตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ์
เครื่องหมายที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (pass mark) เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดมาตรฐานการติดฉลากสินค้าปศุสัตว์
ชื่อและที่อยู่โรงงาน ขนาดอักษรไม่ต�่ำกว่า 6 point
วั น ที่ ผ ลิ ต วั น หมดอายุ เงื่ อ นไขการเก็ บ รั ก ษาขนาดอั ก ษร
ไม่ต�่ำกว่า 10 point
ปริมาณสุทธิ ขนาดอักษรไม่ต�่ำกว่า 12 point
2.3) สามารถใช้การติดสติกเกอร์แทนการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ได้
ในกรณีดังนี้
ไม่สามารถพิมพ์ด้วยหมึก ตราประทับ หรือสัญลักษณ์ลงบน
บรรจุภัณฑ์ได้โดยตรง
สินค้านัน้ ไม่ได้จำ� หน่ายให้กบั ผูบ้ ริโภคโดยตรง แต่จะน�ำไปใช้เป็น
วัตถุดิบในสินค้าอื่น
หน่วยงานผู้มีอ�ำนาจพิจารณาแล้วว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยของสินค้า (นอกเหนือไปจากวันหมดอายุ)
3 ข้อมูลบนฉลากตามข้อ 2) อธิบายรายละเอียด ดังนี้
3.1) เครื่องหมายที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (pass mark) ให้เป็นไป
ตามข้อก�ำหนดที่ระบุในภาคผนวกของมาตรฐานการติดฉลากส�ำหรับ
สินค้าปศุสัตว์
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3.2) ชื่อและที่อยู่โรงงานต้องระบุเป็นชื่อที่ได้แจ้งไว้กับหน่วยงาน
ที่เป็นผู้อนุญาต
3.3) วันที่ผลิต
วันที่ผลิตหมายถึงวันที่เชือดสัตว์ และต้องระบุวันที่ทันทีเมื่อ
ท�ำการบรรจุสินค้าเสร็จสิ้น
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” หรือ “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
สินค้าทีต่ อ้ งเก็บรักษาในอุณหภูมเิ ย็นจัดหรือสินค้าแช่แข็ง ให้ระบุ
ว่า “Freeze” และระบุอุณหภูมิที่ต้องใช้ในการเก็บรักษา
3.6) ปริมาณสุทธิตอ้ งระบุเป็นจ�ำนวนชิน้ และระบุนำ�้ หนักในวงเล็บ
หากปริมาณสุทธิเป็นจ�ำนวนหนึ่งชิ้นให้ระบุปริมาณสุทธิเป็นน�้ำหนักได้
3.7) หากต้องการระบุข้อมูลอื่นๆ บนฉลาก จะต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานทั่วไปส�ำหรับการติดฉลากสินค้าปศุสัตว์

C) เนื้อสัตว์ที่บรรจุใน
บรรจุภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
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1 ผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์ตอ้ งแบ่งเป็นประเภทตาม “Sterlized product”

“heated product “ หรือ “non-heated product” และหากเป็นสินค้า
ที่ต้องผ่านความร้อนจะต้องระบุขั้นตอนการปรุงหรือให้ความร้อน
บนฉลากด้วย
2 ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ไม่ใช่แฮม ห้ามใช้ชื่อแฮมหรือชื่ออื่นที่คล้ายกัน
ที่อาจท�ำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด
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3 สินค้าทีถ่ กู จ�ำหน่ายเป็นส่วน (special cut) ต้องระบุชอื่ ชิน้ ส่วนในวงเล็บ
ต่อจากประเภทของเนื้อสัตว์
4 หากต้องการใช้ประเภทเนือ้ สัตว์หรือชิน้ ส่วน เป็นชือ่ สินค้า ต้องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการแสดงฉลากบนพื้นที่ฉลากแสดงรายละเอียดสินค้า
(Centralized labeling panel) ดังนี้
4.1) ชื่อสินค้าต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่เป็นส่วนประกอบมากที่สุดใน
บรรจุ ภั ณ ฑ์ นั้ น และต้ อ งระบุ ช นิ ด ของเนื้ อ สั ต ว์ / ชิ้ น ส่ ว นทุ ก ชนิ ด
พร้อมปริมาณด้วย
4.2) หากสินค้าประกอบด้วยเนื้อสัตว์/ชิ้นส่วนมากกว่า 1 ชนิดและ
ถูกใช้เป็นชื่อสินค้า จะต้องระบุประเภทเนื้อสัตว์/ชิ้นส่วนพร้อมปริมาณ
โดยเรียงล�ำดับตามปริมาณที่มากที่สุด
5 ฉลากของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ศุ สั ต ว์ จ ะต้ อ งไม่ ท� ำ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคเข้ า ใจผิ ด
ว่าเป็นเนื้อสัตว์
6 สารสกัดจากเนื้อสัตว์ ต้องติดฉลากดังนี้
6.1) ฉลากต้องไม่ทำ� ให้เกิดความสับสนกับอาหารเพือ่ วัตถุประสงค์
พิ เ ศษที่ ร ะบุ ใ นกฎหมายสุ ข อนามั ย อาหาร และต้ อ งไม่ ร ะบุ ถึ ง
ความเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
6.2) ต้องระบุชื่อและปริมาณของแต่ละสารสกัดที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
7 ส�ำหรับไส้กรอก ให้ระบุไส้บรรจุ (casing) เป็นล�ำดับสุดท้ายของ
วัตถุดบิ และหากไส้บรรจุไม่สามารถบริโภคได้ ต้องระบุให้ผบู้ ริโภคทราบ
บนพื้นที่ฉลากหลัก เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นได้ชัดเจน
8 ส�ำหรับอาหารกระป๋อง
สามารถใช้เลขสองหลักหลังของปีในการระบุเลขปีได้ และการระบุ
เดือนสามารถใช้อกั ษรแรกของเดือนแทนได้ เช่น O N D แทน October
November December เป็นต้น ส�ำหรับการระบุวันสามารถใส่เลข
0 หน้าวันที่ที่เป็นเลขตัวเดียว (1 - 9) ได้

D) ผลิตภัณฑ์นม

1 การติดฉลากนมทีผ่ า่ นการเติมสารพิเศษต้องระบุชอื่ และปริมาณของ
ส่ ว นผสมที่ เ ติ ม ลงในนมด้ ว ย หากปริ ม าณวิ ต ามิ น เอและดี ต ่ อ ลิ ต ร
มีปริมาณเท่ากับหรือมากกว่า 2,000 Iu และ 400 Iu ตามล�ำดับ สามารถ
ระบุบนฉลากได้ว่าเป็นนมที่ผ่านการเติมสารพิเศษ (Fortified milk)
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2 นมที่เติมแบคทีเรียแลคติก ต้องระบุสายพันธุ์และจ�ำนวนของ

แบคทีเรียด้วย
3 นมพาสเจอร์ไรซ์และนมสเตอริไลซ์ตอ้ งระบุประเภทของนมบนฉลาก
ว่า “Sterilized product” หรือ “Pasteurized product” และ
ต้องระบุอุณหภูมิใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (thermal death point) อุณหภูมิ
และเวลาที่ใช้ในการสเตอริไลซ์ หากสเตอริไลซ์นานโดยใช้อุณหภูมิต�่ำ
หรื อ สเตอริ ไ ลซ์ ร ะยะเวลาสั้ น โดยใช้ อุ ณ หภู มิ สู ง สามารถระบุ ว ่ า
“Pasteurization” ได้
4 หากมีการปรับมาตรฐานของนมโดยลดปริมาณไขมันในนม ต้องระบุ
บนฉลากว่า “Standardized product” “Standardized milk” หรือ
“Standardization” พร้อมทั้งระบุปริมาณไขมันในนมด้วย
5 หากเป็นนมไขมันต�่ำ ต้องระบุปริมาณไขมันในนมด้วย และหาก
ไขมันในนมต�ำ่ กว่าหรือเท่ากับ 0.5% สามารถระบุวา่ “Skimmed milk”
“Skimmed fortified milk” หรือ “Restored skimmed milk” ได้
6 นมที่ผ่านกระบวนการท�ำให้มีปริมาณไขมันต�่ำ 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 นมข้นที่มีการเพิ่มความหวานจะต้องระบุชนิดและปริมาณของ
น�้ำตาลด้วย
11 ผลิตภัณฑ์ที่มีครีมนม (milk cream) ต้องระบุปริมาณไขมันด้วย
12 นมผงผสมต้องไม่ระบุสัญลักษณ์ใดๆ ที่อาจท�ำให้เข้าใจผิดว่าเป็น
นมผงดัดแปลง
13 ผลิตภัณฑ์โปรตีนนม (hydrolyzed milk protein) ต้องระบุสดั ส่วน
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มาตรฐานการติดฉลาก
ของปริมาณโปรตีนรวม/กรดอะมิโนไนโตรเจนด้วย
14 นมผงดัดแปลงต้องระบุข้อมูล ดังนี้
14.1) นมผงดัดแปลงส�ำหรับเด็กอ่อนหรือเด็กคลอดก่อนก�ำหนด
ต้องระบุบนฉลากให้ชัดเจนว่าใช้ส�ำหรับกลุ่มใด “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) นมทีม่ ธี าตุเหล็กผสมอยูไ่ ม่ตำ�่ กว่า 1 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลแคลอรี่
สามารถระบุบนฉลากได้ว่า “Iron enriched infant milk formula”
14.3) การติดฉลากนมผงดัดแปลงและสูตรส�ำหรับทารกต้องระบุ
ค�ำแนะน�ำด้วยขนาดอักษร 12 points ว่า “Breast milk is the best
food for the baby”
14.4) การระบุโภชนาการส�ำหรับนมสูตรทารกนั้น สามารถระบุ
โภชนาการต่อปริมาณ 100 มิลลิลิตรได้ และสามารถละเว้นการแสดง
ร้อยละ เปรียบเทียบกับข้อมูลโภชนาการอ้างอิงได้
14.5) การติดฉลากส�ำหรับนมผงดัดแปลงประเภทอื่นและนมสูตร
ส�ำหรับทารก ต้องระบุสารอาหารตามด้านล่าง ในฉลากโภชนาการด้วย
โปรตีนรวม ไขมันรวม วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินซี วิตามินบี1
วิตามินบี2 กรดนิโคตินคิ วิตามินบี6 กรดโฟลิค กรดแพนโทเทนิก วิตามิน
บี12 วิตามินเค1 วิตามินอี โซเดียม โพแทสเซียม คลอรีน แคลเซียม
ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม เหล็ก ไอโอดีน ทองแดง สังกะสี และแมงกานีส
15 การติดฉลากไอศกรีม นมแช่แข็ง ไอศกรีมผสม และนมแช่แข็งผสม
ต้องระบุปริมาณของไขมันนม รวมถึงไอศกรีมไขมันต�่ำและไอศกรีม
ไขมันต�่ำผสมต้องระบุปริมาณไขมันด้วยเช่นกัน
16 การติดฉลากผลิตภัณฑ์ไอศกรีมต้องระบุเงื่อนไขและอุณหภูมิใน
การเก็บรักษา และน�้ำหนักสุทธิสามารถระบุเป็นปริมาณได้
17 ส� ำ หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ อศกรี ม ผง ต้ อ งระบุ ป ริ ม าณน�้ ำ ที่ ต ้ อ งใช้ ต ่ อ
น�้ำหนักผลิตภัณฑ์ไว้ด้วย
18 การติดฉลากส�ำหรับไอศกรีม ไอศกรีมผง และไอศกรีมผสม ที่เติม
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มาตรฐานการติดฉลาก
แบคทีเรียแลคติกต้องระบุประเภทให้ชัดเจนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เติม
แบคทีเรียแลคติกหรือเติมนมเปรี้ยว นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
ต้องระบุจ�ำนวนแบคทีเรียแลคติกที่มีในสินค้าไว้บนฉลากด้วย

E) ผลิตภัณฑ์จากไข่

ตัวอย่าง
ฉลากสินค้า
ปศุสัตว์
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1 ฉลากต้องระบุประเภทของการฆ่าเชื้อด้วย ว่าเป็น “pasteurized

product” “sterilized product” หรือ “non-sterilized product”
2 การระบุ วั น ที่ ผ ลิ ต และวั น หมดอายุ ส� ำ หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ข่ ที่ เ ป็ น
“refrigerating non-sterilized egg product” สามารถระบุได้ดังนี้
วันทีผ่ ลิต ระบุเป็น “00month00date00hour” หรือ “00.00.00:00”
วันหมดอายุ “by 00month00date00hour” หรือ “by 00.00.00:00”

การแสดงแหล่งก�ำเนิดของสินค้าอาหาร

7

การแสดงแหล่งก�ำเนิดของ
สินค้าอาหาร

(Country and Origin Labeling: COOL)

การติดฉลากแสดงทีม่ าของแหล่งก�ำเนิดสินค้า มีการระบุอยูภ่ ายใต้กฎหมาย Act on Origin Labeling
of Agricultural and Fishery Products ก�ำหนดให้สินค้าเกษตรและประมง รวมถึงสินค้าแปรรูปที่น�ำเข้า
มาวางจ�ำหน่ายในเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ต้องแสดงแหล่งก�ำเนิดสินค้า ไม่ว่าจะผลิตในเกาหลีใต้ หรือน�ำเข้า
จากต่างประเทศก็ตาม เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า
ส�ำหรับผู้ที่น�ำเข้า หรือผู้จ�ำหน่ายสินค้าเกษตรหรือประมงรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปตามที่ระบุไว้
ในส่วนแนบท้ายของกฎหมาย ซึง่ ได้มกี ารระบุชนิดและประเภทไว้ จะต้องค�ำนึงถึงกฎหมายและระเบียบฉบับนี้
ห้ามมีการปลอมแปลง ท�ำให้สับสน หรือเปลี่ยนแปลงแหล่งก�ำเนิดสินค้า

ตัวอย่างสินค้ามะม่วงจากประเทศไทยซึ่งมีการระบุถิ่นก�ำเนิดสินค้าบนฉลาก
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การติดฉลากส�ำหรับอุปกรณ์
ที่สัมผัสกับอาหาร
(Food equipment)

8.1 การจ�ำแนกประเภทของอุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหารและการติดฉลาก
อุปกรณ์ที่ใช้กับอาหารนั้นจะต้องติดฉลากเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ถูกผลิตมาเพื่อให้ใช้
กับอาหารได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยที่ไม่ได้ถูกผลิตมาเพื่อ
ใช้กับอาหาร
สัญลักษณ์ food-related mark ต้องพิมพ์ด้วยหมึกหรือสลักไว้บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือ
บนตัวสินค้า หากไม่สามารถพิมพ์หรือสลักไว้ได้ สามารถใช้ฉลากสติกเกอร์แทนได้

สัญลักษณ์ส�ำหรับ Food-related
บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ เช่น กระดาษ โลหะ แก้ว พลาสติก เรซินสังเคราะห์ ต้องระบุข้อความ
“separation and discharge” ตามข้อก�ำหนดของ Act on the Promotion of Saving and Recycling
of Resources เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการรีไซเคิลขยะ
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8.2 อุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหาร (Food equipment)
อุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหาร หมายถึง เครื่องจักร หรือเครื่องมือที่สัมผัสโดยตรงกับอาหารหรือ
วัตถุเจือปนอาหาร หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
1 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานอาหารหรือบรรจุอาหาร
2 ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้รวบรวม ผลิต แปรรูป ปรุง จัดเก็บ แบ่งส่วน (แบ่งสินค้าทีผ่ ลิตเสร็จแล้วเพือ่ บรรจุใหม่
และกระจายสินค้าต่อ) ขนส่ง หรือจัดแสดงอาหารหรือวัตถุเจือปนอาหาร
ทั้งนี้ อุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหาร ไม่รวมถึงเครื่องจักร เครื่องมือ หรือสิ่งที่ใช้รวบรวมอาหาร
ในการเกษตรหรือการประมง
ที่มา : Food Sanitation Act, Article 2 (4). Republic of Korea
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ข้อก�ำหนดด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์
สินค้าอาหารน�ำเข้า

9

ข้อก�ำหนดด้านความปลอดภัย
ของบรรจุภัณฑ์
สินค้าอาหารน�ำเข้า

กระทรวง MFDS ได้ออกข้อก�ำหนดเรื่องความปลอดภัยบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารน�ำเข้า ตาม
กฎระเบียบเรื่อง Standards and Specifications For Food Utensils, Containers and Packages
ซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ประเภท PET ที่มาจากการรีไซเคิล เป็นวัสดุส�ำหรับบรรจุสินค้า
อาหารน�ำเข้า โดยข้อก�ำหนดนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
ข้อก�ำหนดดังกล่าว ก�ำหนดให้สถานประกอบการใดที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากโพลิเมอร์ประเภท
PET ต้องออกใบรับรองเพื่อยืนยันการใช้วัสดุส�ำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยสามารถระบุข้อความใน
ใบรับรองได้ 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีที่ 1 ระบุข้อความ “PET For food containers and utensils made NOT using
recycled PET” ในกรณีที่ ไม่มี การใช้โพลิเมอร์ประเภท PET ที่มาจากการรีไซเคิล
2. กรณีที่ 2 ระบุขอ้ ความ “Raw materials have been decomposed and refined through
heat treatment and chemical reaction, and repolymerized to manufacture food containers and
utensils ” ในกรณีทมี่ กี ารใช้โพลิเมอร์ประเภท PET ทีม่ าจากการรีไซเคิลตามข้อก�ำหนดของกระทรวง MFDS
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การโฆษณาและการกล่าวอ้าง
บนฉลากสินค้าอาหาร

การโฆษณาหรือกล่าวถึงสรรพคุณของอาหารจะต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรม การกล่าวอ้าง
สรรพคุณที่ไม่เป็นตามความจริง หรือการใช้ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้บริโภค อ้างอิงจาก
Standard for Determining Unfair Labeling and Advertising of Foods โดยยกตัวอย่างการติดฉลาก
ที่ไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด อาทิ
1 การกล่าวอ้างด้วยข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของผู้บริโภค เช่น อาหารนี้มีสรรพคุณ
เป็นยารักษาโรคหรือยาแผนโบราณ เป็นต้น
2 การกล่าวอ้างว่าสินค้าปลอดจากวัตถุดิบหรือสารเติมแต่งใดๆ ที่มีประกาศห้ามใช้โดย MFDS
อยูแ่ ล้ว เช่น การระบุวา่ “No MSG” เนือ่ งจากวัตถุดบิ หรือสารดังกล่าวถูกห้ามใช้อยูแ่ ล้วในอาหารชนิดนัน้ ๆ
เป็นต้น
3 การกล่าวอ้างว่าไม่มสี ารทีก่ อ่ ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ซงึ่ ยังไม่มหี ลักฐานทีช่ ดั เจน โดยใช้
ข้อความ เช่น “environmental hormone” หรือ “phthalate” ซึง่ ยังมีความคลุมเครือไม่ชดั เจนถึงคุณสมบัติ
และอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ทั้งนี้ การใช้ข้อความว่า “BPA-free” “BBP-free” บนอุปกรณ์ที่ใช้กับ
อาหาร (ยกเว้น บนอุปกรณ์ทใี่ ช้สำ� หรับอาหารส�ำหรับเด็กหรือทารก) สามารถยอมรับได้หากพบว่าผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวปลอดจากสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจริงตามที่กล่าวอ้าง
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การกล่าวอ้างทีก่ อ่ ให้เกิดความเข้าใจผิดว่า สินค้าไม่มสี ารบางชนิด แม้วา่ สารนัน้ มีโอกาสเกิดขึน้
ในกระบวนการผลิตหรือในผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้ เช่น ติดฉลากว่าสินค้าปราศจากการเติม Sodium nitrite
(No NaNO2 added) แต่สนิ ค้านัน้ เมือ่ ผ่านกระบวนการหมักแล้วมี NO2 เกิดขึน้ ในผลิตภัณฑ์สดุ ท้าย เป็นต้น
5 การกล่าวอ้างด้วยการเน้นไปที่ข้อมูลทางโภชนาการ (Nutritional component) ที่ไม่ได้
มีอยู่เดิมในผลิตภัณฑ์ เช่น การระบุว่าสินค้า Cholesterol-free ในผลิตภัณฑ์จากเต้าหู้ เป็นต้น
6 การระบุถอ้ ยค�ำจ�ำเพาะทีแ่ สดงถึงคุณสมบัตขิ องสินค้า อาทิ “No sugar added” “natural”
หรือ “100%” ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดที่ระบุในแนบท้ายของมาตรฐานการติดฉลากสินค้า
อาหาร
4
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การโฆษณาและการกล่าวอ้างบนฉลากสินค้าอาหาร

7 การแสดงข้อความอันก่อให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด หรือท�ำให้เข้าใจไปว่าผลิตภัณฑ์นั้น
มีคุณสมบัติพิเศษกว่าผลิตภัณฑ์อื่น โดยการใช้ถ้อยค�ำที่ยังไม่มีความหมายแน่ชัด หรือมีหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ที่เพียงพอมารองรับ เช่น “Superfood” “Glycemic Load (GL)” เป็นต้น
8 ข้อความที่เป็นการเปรียบเทียบหรือทับถมผลิตภัณฑ์ของผู้อื่น การใช้ถ้อยค�ำ อาทิ เหนือกว่า/
ดีกว่า “superior” หรือ “better” โดยที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมารองรับได้ เช่น
“The product developed for the first time in Korea” หรือ “Korea’s first exporter” โดยที่
ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นเจ้าแรก
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ผู้ประกอบการสามารถค้นหา
รายละเอียดเพิ่มเติม
จากเว็บลิงก์ตามด้านล่าง
1. มาตรฐานการติดฉลากอาหารของเกาหลีใต้

www.mfds.go.kr/eng/brd/m_15/view.do?seq=72427&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1

2. การติดฉลากสินค้า GMOs ในอาหาร

www.mfds.go.kr/eng/brd/m_15/view.do?seq=72429&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1

3. การติดฉลากสินค้าปศุสัตว์

www.mfds.go.kr/eng/brd/m_15/view.do?seq=69934&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=3

4. การโฆษณาและการกล่าวอ้างบนฉลากอาหาร

www.mfds.go.kr/eng/brd/m_15/view.do?seq=72426&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1

5. กฎหมายสุขอนามัยอาหาร

www.mfds.go.kr/docviewer/skin/doc.html?fn=20160422102917_0.pdf&rs=/docviewer/result/
eng0001/70000/1/202007

6. กฎหมายพิเศษส�ำหรับการควบคุมความปลอดภัยอาหารน�ำเข้า

www.mfds.go.kr/docviewer/skin/doc.html?fn=20160422104636_0.pdf&rs=/docviewer/result/
eng0001/70007/1/202007
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