ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ ... พ.ศ. ....
เรื่อง ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 3)
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลากโภชนาการ
เกี่ ย วกั บ ค่ า ปริ ม าณสารอาหารที่ แ นะนํ า ให้ บ ริ โ ภคประจํ า วั น สํ า หรั บ คนไทยอายุ ตั้ ง แต่ ๖ ปี ขึ้ น ไป (Thai
Recommended Daily Intakes, Thai RDI) ของ “โซเดียม (Sodium)” ซึ่งเป็นสารอาหารที่เกี่ยวข้องกับการเกิด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases, NCDs) และส่งผลต่อสุขภาพของประชากรไทย ให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสากล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 (10) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในลําดับที่ 28 ปริมาณที่แนะนําต่อวัน (Thai RDI) ของโซเดียม (Sodium)
ในบัญชีสารอาหารที่แ นะนําให้บริโภคประจําวั นสําหรั บคนไทยอายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป (Thai Recommended
Daily Intakes – Thai RDI) ในบัญชีหมายเลข 3 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541
เรื่อง ฉลากโภชนาการ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2541 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ลําดับที่
(No.)
28

สารอาหาร
(Nutrient)
โซเดียม (Sodium)

ปริมาณที่แนะนําต่อวัน
(Thai RDI)
2,000

หน่วย
(Unit)
มิลลิกรัม (mg)

ข้อ 2 อาหารที่มีการแสดงฉลากโภชนาการไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ และมีการแสดง
ปริมาณโซเดียมไม่สอดคล้องกับปริมาณโซเดียมที่แนะนําต่อวันตามประกาศฉบับนี้ ยังคงจําหน่ายได้ต่อไป ทั้งนี้
ต้องไม่เกินสองปี นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ
ข้อ 3 ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

Notification of the Ministry of Public Health
No. ... B.E. ....
Re: Nutrition Labelling (No. 3)
To amend the Notification of the Ministry of Public Health, Re: Nutrition Labelling
on Thai Recommended Daily Intakes (Thai RDI) for Thai people over 6 years of age of “Sodium”,
which is a nutrient associated with Non-Communicable Diseases (NCDs) and affect the health of
Thai population, to be appropriate and comply with the Codex International food standards.
By virtue of provisions of Section 5 and Section 6 (10) of the Food Act B.E.2522
(1979), the Minister of Public Health hereby issues the notification as follows:
Clause 1 Thai Recommended Daily Intakes (Thai RDI) of sodium in the No.28 of the
list of nutrients recommended for Thai people aged 6 years and over in the No.3 attached to the
Notification of the Ministry of Public Health (No. 182), BE 2541 (1998), Re: Nutrition Labeling dated
March 20, 1998, shall be repealed and replaced by the following:
No.
28

Nutrient

Thai RDI
2,000

Sodium

Unit
mg

Clause 2 Any foods, which have been displayed the nutrition labelling before the
date of this notification and sodium content does not comply with the recommended daily
sodium intake above, can still be sold but not more than two years as from the date of this
notification come into force.
Clause 3 This notification shall come into force as from the day following the date
of its publication in the Government Gazette.
Notified on

